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Tack till 
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare på Bärby ungdomshem som på ett generöst 
och öppet sätt tagit emot mig på institutionen. 
Ett varm tack riktas också till handledare, vänner, kollegor, och forskare som bidragit med 
läsning och värdefulla kommentarer.
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Sammanfattning 
Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet med uppdrag att bedriva individuellt 
anpassad tvångsvård för ungdomar med svår social problematik, missbruk och kriminalitet. 
Under senare år har SiS tagit emot ett växande antal placeringar av ensamkommande ungdomar. 
Denna utvärdering syftar till att utvärdera och kartlägga omhändertagandet av ensamkommande 
ungdomar vid SiS ungdomshem Bärby. En syntes av två processutvärderingsmodeller används 
för att nå en fördjupad kunskap om verksamhetens omhändertagande. Utvärderingsmaterialet 
omfattar fyra huvudsakliga empiriska källor: SiS eget klient- och institutionsadministrativa 
system (KIA), en webbenkät rörande personalens erfarenheter, en intervjustudie med femton 
medarbetare samt observationer genomförda på avdelning och skola. 

Utvärderingens resultat tyder på att det har skett en fördubbling av placeringar av 
ensamkommande ungdomar under en fyraårsperiod. Under 2010 placerades fjorton ungdomar 
och under det första kvartalet år 2014 placerads sju ungdomar på Bärby ungdomshem. Totalt har 
60 ärenden aktualiserats under undersökningsperioden. Utvärderingens resultat visar att 44 
procent av placeringarna har en längd på under en månad, 28 procent har placerats tre till sex 
månader. Och 18 procent av de ensamkommande är placerade inom verksamheten över ett år. 
Den vanligaste orsaken som socialtjänsten anger för att placera en ensamkommande ungdom är 
hot om våld, våld och misshandel. I 43 procent av ärendena finns en psykiatrisk problematik 
dokumenterad, och i 72 procent av fallen hävdas det att det föreligger en rymningsrisk. Av 
utvärderingens intervjustudie och enkät framgår att de yrkesverksamma erfar en rad praktiska 
och etiska dilemman i arbetet med de ensamkommande ungdomarna. Bland personalen finns en 
upplevelse av att de ensamkommande ungdomarna placeras på vagare grunder än ungdomar 
uppvuxna i Sverige, och att utredningsplatser används som akutlösningar för placeringar av 
ungdomar när socialtjänsten inte hittar andra alternativ. Till medarbetarnas dilemman räknas 
även svårigheten att ge adekvat vård när ett gemensamt språk saknas. Utredningsförfarande och 
mätinstrument har en eurocentrisk utformning som inte är anpassad för gruppen och kan medföra 
snedvridna resultat för de ensamkommande ungdomarna. Utvärderingens resultat visar även att 
gruppen ensamkommande ungdomar är en heterogen grupp med skilda erfarenheter och behov. 
Dock säger resultaten att gruppen har ett gemensamt behov av ett särskilt bemötande. Ett särskilt 
bemötande bör kännetecknas av ungdomarna bereds en större möjlighet att kommunicera på sitt 
eget språk. Dessutom tillgång till stabiliserande samtal och traumabearbetning samt möjlighet till 
fler undervisningstimmar i skolan.  

Rapporten synliggör att det inom verksamheten finns ett behov av mer kunskap och fortbildning 
kring trauma bearbetning, asylprocessen och copingstrategier bland ensamkommande ungdomar. 
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att SiS funktion som uppsamlingsplats för särskilt 
vårdkrävande ensamkommande ungdomar ytterligare behöver utvärderas och kartläggas. 
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Kapitel 1. Inledning 

Anledningar till att ensamkommande barn tar sig till Sverige är många. Majoriteten av barnen 

kommer för att söka asyl på grund av förföljelser i hemlandet. Andra skäl kan vara ekonomiska 

svårigheter varvid föräldrarna skickar barnet utomlands (Ds 2004:54:17). Gemensamt för de 

flesta ensamkommande är att de inte själva fattat beslutet om att komma till Sverige. Oftast fattas 

beslutet av vårdnadshavare eller en äldre släkting (Ds 2004:54:18). Ensamkommande barn 

definieras av Förenta Nationens flyktingorgan UNHCR på detta sätt: ”Ett ensamkommande barn 

är en person under arton år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som enligt 

lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet”(Ds 2004:54:19). De ensamkommande 

barnen har aktualiserat en förnyad debatt om ett etiskt och socialt mottagande av flyktingar. 

Gruppen ensamkommande ungdomar ställer stora krav på myndigheternas arbete utifrån 

bemötande, effektivitet, rättsäkerhet och specialiserad vård. Då det rör sig om barn och 

ungdomar, har behoven av ett bra och effektivt mottagande påtalats i såväl som debatter, 

lagförslag och myndigheters praktik. Trotts detta omgärdas just ensamkommandes 

omhändertagande av erfarenheten att kommuner och myndigheter drar sig undan från ansvar 

(Prop.2012/13:162:19). Behovet av ett gott bemötande och god vård erkänns men beskrivs som 

särskilt komplicerat och arbetskrävande, vilket har fått följden att samhällsaktörer backar 

(Debattartikel GP 2013). Statens Institutions Styrelse (SIS) hör till de myndigheter som åläggs en 

del av omhändertagandet av ensamkommande ungdomar när vården av olika skäl inte fungerar 

inom den kommunala verksamheten. Under mars 2014 publiceras en artikel på SiS intranät som 

beskriver den för SiS relativt nya klientgruppen som växande. De ensamkommande ungdomarna 

beskrivs ha ”stora och speciella behov” som SiS behöver ha mer kunskap om för att kunna 

anpassa vården efter (SiS artikel 20140310). Erfarenheten är också att både akut- och 

behandlingsplatser används för gruppen när inga andra möjligheter till placeringar finns (SiS 

Artikel 20140310).Vårdplatserna inom SIS är tänkta att användas med stor försiktighet som en 

sista utväg när inga öppna vårdalternativ finns kvar att pröva. Hur kommer det sig då att gruppen 

ensamkommande ungdomar, som på egen hand lämnar länder med krig och förföljelse, i Sverige 

omhändertas och placeras på låsta institutioner? Vilka är de stora och särskilda behov som 

medarbetarna inom SIS möter? Och Hur kan SiS planera och utveckla vården för att bättre rusta 

sig för denna nya klientgrupp? Denna utvärdering är en början på att besvara dessa frågor. 
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Om Statens Institutionsstyrelse (SiS) 

Som bakgrund till utvärderingen kommer jag att kortfattat presentera statens institutionsstyrelse 

(SiS), samt uppdragsgivaren SiS ungdomshem Bärby. SiS är en statlig myndighet med uppdrag 

att bedriva individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med svår social problematik, 

missbruk och kriminalitet samt vuxna med missbruk (Regeringen.se 2014). SIS bedriver på ett 

antal särskilda ungdomshem även vård för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård (LSU) 

Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. (Statens institutionsstyrelse: Om SIS 2014). SIS 

har även ett uppdrag att bedriva forskning och metodutveckling kring behandlingsmetoder som 

används inom verksamheten. Sammanlagt finns det inom verksamheten 600 platser för vård av 

unga spridda på tjugofem särskilda ungdomshem. Ett av dessa särskilda ungdomshem har 

uttryckt ett behov av att utvärdera arbetet med ensamkommande ungdomar inom institutionen 

och initierat denna utvärdering. 

Om uppdragsgivaren SiS ungdomshem Bärby 

SiS ungdomshem Bärby är en verksamhet som riktar sig till pojkar i åldern 16-21 år. 

Sammanlagt har verksamheten 48 platser som är uppdelade på sju olika avdelningar. Tio av 

platserna är reserverade för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Institutionens verksamhet 

omfattande med utredningsavdelning, behandlingshem, utslussningsverksamhet och skola 

(Statens institutionsstyrelse: Avdelningarna 2014).	  Inom Bärby finns en skola som erbjuder alla 

ämnen som behövs för att få behörighet till gymnasiet. Kollegiet består av tio ämneslärare, en 

syo- konsulent och en pedagogisk chef. Skolverksamheten har en välutvecklad estetisk 

verksamhet med musikundervisning, bild och form samt träslöjd. Till skolans särskilda 

specialisering räknas även en väl utvecklad fordonsteknik. (Statens institutionsstyrelse: 

Bärbyskolan 2014). Bärby ungdomshem har fyra specifika vårdinriktningar fördelade på sju 

avdelningar. Klockbacka och Tunet är verksamhetens två akutavdelningar. Uppdraget för dessa 

avdelningar är att bryta de placerade pojkarnas destruktiva beteende och att under 

placeringstiden motivera till förändring. Avdelningen Klockbacka har särskild erfarenhet och 

kompetens för att ta emot ungdomar med utåtagerande våldsproblematik. Avdelningen Tunet 

praktiserar en strukturerad miljöterapi med inslag av samtal och bevakade utevistelser. På 

utredningsavdelningen Höjden genomförs utredningar utifrån Socialtjänstens frågeställningar 

och SiS riktlinjer. Utredningen består av fyra övergripande delar som inkluderar en hälsodel, ett 
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psykologutlåtande, en observationsdel samt ett pedagogiskt utlåtande. För missbruksinriktningen 

finns en utvecklad vårdkedja bestående av motivationsarbete, abstinensbehandling, 

missbruksbehandling samt eftervård och utslussning. Vårdkedjan är fördelad på avdelningarna 

Sirius primär, Sirius intag, och Sirius motivation. Bärbys behandlingsspecialisering som riktar 

sig mot sexuella förövare har även den en integrerad vårdkedja och är inhyst på avdelningen 

Garanten och utslussningsavdelningen Bågen (Statens institutionsstyrelse: Avdelningarna 2014). 

För samtliga ungdomar inom hela institutionen görs inskrivningsintervjuer och 

behandlingsplaner som skrivs in i det gemensamma dokumentationssystemet klient och 

institutionsadministrativt systemet KIA. Utvärderings- och dokumentationssystemet Adolescent 

Drug Abuse Diagnosis (ADAD) är en standardiserad inskrivningsintervju som görs på alla SiS 

institutioner (Statens institutionsstyrelse: ADAD 2014). Intervjun syftar till att ge underlag till 

den individuella behandlingsplanen och används också som ett uppföljnings- och 

utvärderingsinstrument. För att få en överblick över verksamhetens avdelningar och uppbyggnad 

innan vi går över till utvärderingens uppdrag presenteras här en schematisk bild av institutionens 

organisatoriska uppbyggnad. 

Organisatorisk uppbyggnad SiS ungdomshem Bärby 

	  

Figur1, verksamhetens organisatoriska uppbyggnad 
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 Om uppdraget  

Under senare år har SiS ungdomshem Bärby tagit emot ett växande antal ensamkommande 

ungdomar. Det handlar om ungdomar vars tidigare placeringar av olika skäl ”brutit ihop” (SiS 

artikel 20140310). En vanligt förekommande beskrivning bland personalen är att det rör sig om 

ungdomar som rymt eller ”gjort sig omöjliga” på tidigare flyktingboenden och hem för vård eller 

boende (HVB). Det finns ett stort behov av mer kunskap om gruppen och om hur den 

omhändertagits hos SiS (SiS artikel 20140310). Under de senaste åren har Bärbys personal 

uppmärksammat en rad etiska dilemman i och med mottagandet av dessa ungdomar. Dessa 

dilemman föranleder behovet av en utvärdering (Gruppintervju med ledningsgruppen 2014-02-

17 Bärby Ungdomshem). Tidsramen för arbetet med utvärderingen sträcker sig mellan 

månaderna mars, april och maj 2014. 

Övergripande syfte 

Utvärderingen syftar till att undersöka hur den bedrivna vården av ensamkommande ungdomar 

fungerar och vad som kan göras bättre. Den syftar även till att kartlägga vilka särskilda behov 

som föreligger vid placeringar av ensamkommande ungdomar, och om dessa behov skiljer sig 

från Bärbys övriga klientgrupp. Dessa syften är något som även ger uppdraget en utredande och 

kartläggande karaktär.  Utvärderingens inriktning är formativ då den har som mål att bedöma och 

utveckla en pågående verksamhet. För att kunna arbeta med utvärderingens övergripande syfte 

har fyra frågeställningar arbetats fram som presenteras i nästa stycke. 

Utvärderingens frågeställningar 

1. Hur omfattande är fenomenet placeringar av ensamkommande ungdomar på Bärby och 

vilka är de särskilda skäl och behov som föreligger placeringarna? 

2. Vilka erfarenheter har de yrkesverksamma: vilka etiska och praktiska dilemman har 

aktualiserats i och med placeringarna? 

3. Vilka delar av arbetet med ensamkommande ungdomar förenas i arbetet med 

institutionens övriga klienter och vilka delar behöver eventuellt särskiljas? 

4. Hur fungerar den bedrivna vården av ensamkommande ungdomar och vad kan göras 

bättre? 
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Kapitel 2. Tidigare forskning och definitioner 

Ensamkommande på låsta institutioner är i Sverige. Jag har i detta kapitel valt att ta upp delar av 

den tidigare forskning som finns kring ensamkommande barn. Relevant lagstiftning har också 

fått ett avsnitt. Avslutningsvis beskriver jag kortfattat en del av forskningen som skett kring 

trauma samt konstruktioner av etnicitet på SiS särskilda ungdomshem. För att kunna sätta 

erfarenheter från Bärby i relation till tidigare kunskap i fältet blir vald lagstiftning och forskning 

relevant för denna utredning.  

Ensamkommande barn och unga- en forskningsöversikt 

I Ensamkommande barn -en forskningsöversikt (2011) tecknar forskarna Elinore Brunneberg, 

Rose-Marie Borg och Camilla Fridstöm en bred bild över forskningsläget kring 

ensamkommande barn i Sverige och Europa. Forskarna konstaterar tidigt att det brister i 

information i hela forskningsvärlden kring gruppen (Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:13).  Jag 

kommer här att lyfta fram centrala begrepp och delar ur aktuell forskningssamanställning med ett 

inledande stycke om de ensamkommande ungdomarnas egna strategier. 

En av de situationer som de ensamkommande barnen har att förhålla sig till är uppdraget att ta 

sig till Europa. Uppdraget innehåller ofta en instruktion om att inte avslöja identitet och historia 

för tjänstemän och främlingar under flykten från hemlandet. Tystnad och hemlighållande av 

historia är ett tema som tas upp brett i forskningen. Barnen bär på ett “hemligt uppdrag” de fått 

vid separationen från nära i hemlandet med instruktioner om att inte avslöja sin bakgrund för 

någon. Professionella möter en ungdom under stor press. Ungdomen kämpar för att välja rätt och 

vara strategisk för att inte misslyckas med sitt uppdrag. Här betonar forskningen vikten av att 

personal och stödjande vuxna måste vara empatiska och icke styrande i kontakten med 

ungdomen. Hemlighållande bör ses som en strategi bland andra strategier som ensamkommande 

använder, och kan också betraktas som ett funktionellt misstroende gentemot vuxna och 

myndighetspersoner för att upprätthålla integritet (Andersson 2001 i Brunnberg, Borg & 

Fridstöm 2011:70). Migrationsprocessen går att dela upp i fyra faser: hemlandsfasen, flykten, 

mottagarfasen och det eventuella återvändandet eller etableringsfasen (Brunnberg, Borg & 

Fridstöm 2011:86).  I dessa faser har strategier för ungdomens överlevnad kartlagts. Coping är 

ett begrepp som beskriver strategier som ungdomar har för att anpassa sig till en ny och svår 
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livssituation. Copingstrategierna som de unga använder sig av vid kris går att koppla tillbaka till 

den sociala, etniska eller religiösa grupp som ungdomen tillhör. En irländsk studie identifierar 

sex olika copingstrategier:  

1. att upprätthålla kontinuitet 

2. anpassning genom att lära  

3. att inta en politisk syn 

4. att undertrycka känslor och söka distraktion  

5. att agera självständigt  

6. att misstro  

(Raghallaigh, Muireann och Gilligan, 2010 i Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:88). 

Till dessa strategier har andra forskare uppmärksammat religion och tro som en central del av 

copingstrategeierna. Utifrån intervjuer med ungdomar beskrivs ungdomarnas strategier som 

noggrant och rationellt övervägda för att ge bästa resultat. En studie visar att personal med 

samma etniska tillhörighet samt andra pojkar på boendet varit de viktigaste resurser de unga haft 

för att få socialt stöd (Mels, Derluyn & Brokehart, 2008 i Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:87). 

Äldre ungdomar i samma flyktingläger har pekats ut som en nyckelfaktor för de 

ensamkommande ungdomarnas anpassning till ett nytt sammanhang. Dessa ungdomar fungerar 

som extrafamilj efter en separation med familj och anhöriga (Brunnberg, Borg & Fridstöm 

2011:90).  

Den forskning som i översikten läggs fram om ensamkommandes hälsa ger en bild av de 

ensamkommande barnen som en grupp med betydligt högre sjuklighet än populationen i övrigt. 

De har en högre nivå av posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) än övrig befolkning och 

flyktingar som kommer tillsammans med familj. PTSD är den vanligaste psykiatriska sjukdomen 

till följd av trauma hos gruppen. Forskare påtalar vikten av att påbörja en tidig behandling för att 

motverka kronisk PTSD (Wise och Burhorst 2007 i Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:95). 

Själva asylprocessen kan vara stressande och orsaka trauman i sig. Skyddsfaktorn som en familj 

kan utgöra saknas hos dessa ungdomar vilket ökar deras utsatthet (Andersson 2001 i Brunnberg, 

Borg & Fridstöm 2011:95). I en jämförande studie mellan mottagande med starka restriktioner 

och med mer autonomt mottagande visar att de ungdomar som befunnit sig i en mer restriktiv 

miljö rapporterar högre grad av emotionella problem och ångest. Resultaten visar att ett 
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restriktivt mottagande påverkar ungdomars psykiska hälsa negativt (Rejneveld, Sijmen, de Boer 

Josien B, Bean, Korfleker & Dinneke, 2005 i Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:95). 

När det gäller rättsäkerhet och tillgång till mänskliga rättigheter lyfter författarna upp flera 

forskningsprojekt i översikten. En brittisk studie har undersökt huruvida ensamkommande 

ungdomar har samma tillgång till de universella rättigheter som normalt tillskrivs engelska 

medborgare. Resultatet av studien pekar på att det juridiska och institutionella ramverket 

fungerar exkluderande gentemot gruppen. Tillgången till skola, hälso- och sjukvård är lägre, 

samt att risken för att utsättas för sexuella övergrepp är markant högre. Både genom medveten 

institutionell praktik och byråkratiska rutiner som är indirekt diskriminerande påverkas 

ungdomars tillgång till samhällsservice. De professionella som ska tillhandahålla service 

argumenterar kring problematiken genom att hänvisa till bristande utrymme i verksamheten. Att 

ungdomen inte förstår eller har tillgång till tolk anges också som skäl till att ungdomen nekas 

vård och service (Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:113). En EU-studie visar också att 

ensamkommande barn tar skada av att hållas i förvar under asylprocessen (Fekte 2007 i 

Brunnberg, Borg & Fridstöm). Studien visar att inspärrning av ensamkommande barn strider mot 

FNs barnkonvention och mot EU-direktiven för mottagande av ensamkommande barn. I England 

och Frankrike följs inte barnkonventionen och ensamkommande barn behandlas ofta som vuxna, 

och de blir misstänkliggjorda för att ha fabricerade asylanspråk (Fekte, 2007 i Brunnberg, Borg 

& Fridstöm 2011:114). I vissa länder i Europa finns inga lämpliga boendeformer vilket får 

konsekvenser att de interneras, i strid med internationella rättigheter. Barn som hålls internerade 

rapporterar enligt denna studie fysiska besvär så som viktnedgång, sömnsvårigheter och 

psykologiska problem i form av beteendeproblem, mardrömmar, depression och 

inlärningssvårigheter. I forskningsöversikten beskriver Brunnberg, Borg och Fridstöm en rad 

olika ämnen där det behövs tydliga åtgärder. Språket hör till ett av dessa, eftersom språket har 

både en trygghetsskapande och existentiell funktion för barnet. Barn och unga bör ges möjlighet 

att kommunicera på ett språk som denne behärskar. Ensamkommande barn bör även ges 

möjlighet att fylla på kunskapsluckor som kan ha uppstått om barnet inte har haft möjlighet att gå 

i skolan (Brunnberg, Borg och Fridstöm2011:123). 
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Socialstyrelsens kartläggning av ensamkommande barn och ungas behov 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning kring ensamkommande 

barn och ungas behov i Sverige (socialstyrelsen 2013). I Sverige tillhandahåller Socialtjänsten tre 

olika sorters boenden: jourhem, familjehem och HVB-hem samt boende på särskilda 

ungdomshem. Generellt är familjehem den vanligaste formen av placeringsinsatser som 

socialtjänsten gör för unga. När det gäller ensamkommande barn så är dock HVB-hem vanligare 

(Socialstyrelsen 2013:13). HVB-hemmen för ensamkommande har en glesare personaltäthet än 

HVB-hem som är inriktade på behandling (Socialstyrelsen 2013:15). Personalen på boendena 

beskriver situationen som att de unga är oroliga och inte känner sig sedda. Det finns även en 

upplevelse av att det på HVB-hemmen råder en brist i hanteringen av ungdomarnas avvikelser. 

Socialstyrelsen skildrar situationen som att de ensamkommande avviker och att ingen på boendet 

vet vart de hamnar (Socialstyrelsen 2013:16). Enligt socialstyrelsens rapport är det vanligt 

förekommande att ungdomen avviker från sitt boende i samband med avvisningsbeslut eller 

överföring till annat land. Ett en oro kring avvikningarna är att man befarar att ungdomarna faller 

offer för exploatering på arbetsmarknaden och trafficking under perioden för avvikningen. Under 

2012 rapporterades tio procent av de ensamkommande barnen som avvikna. HVB-hemmen 

uppvisar enligt kartläggningen ibland en brist vad gäller auktoritet, gränssättning och en 

kontextuell förståelse för ungdomarnas utsatthet (Socialstyrelsen 2013:29).  En slutsats som tas 

upp är att de som arbetar med ensamkommande behöver: 

• mer kunskap om asylprocessen 

• öka sin förståelse för vad en lång tids oro och ovisshet för med sig 

• bli bättre på att förklara sin och andras olika roller för barnen 

• utbildning för samtal med barn och unga 

• ge barnen och ungdomarna större delaktighet i sitt vardagsliv (Socialstyrelsen 2013:16). 

De ensamkommande barnens situation kännetecknas av många placeringar. Socialstyrelsen 

konstaterar även att den psykiatrisk vård inte är likvärdig för asylsökande barn och unga i 

Sverige. Flera BUP-kliniker tar inte emot ensamkommande utan uppehållstillstånd. Sjukligheten 

är också större hos gruppen ensamkommande än populationen i övrigt. Vid en undersökning av 

flyktinghälsan i Malmö remitterades 85 procent av de ensamkommande som sökte asyl vidare till 

andra vårdinstanser. (Socialstyrelsen 2013:21). 
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 När det gäller utbildning beskriver socialstyrelsen att utbildning enligt internationell forskning 

intar en central roll i ett hälsofrämjande omhändertagande av ensamkommande. Skolan är som 

social arena en betydelsefull plats för ungdomen där denne kan tillgodogöra sig utbildning och 

framtida karriärmöjligheter. Det finns en stor spridning mellan erfarenheter av skolgång inom 

gruppen. Dagens ensamkommande barn kommer framförallt från Somalia och Afghanistan där 

tillgången till skola är begränsad. Dock beskrivs gruppen som skolmotiverad. Barn som kommer 

sent till Sverige har svårare att tillgodogöra sig undervisning, men skolan bör ses som en 

salutogen arena som skänker struktur och sociala nätverk till ungdomar (Socialstyrelsen 

2013:27). 

I socialstyrelsens kartläggning presenteras en modell för emotionellt engagemang som barnet 

behöver beredas över tid. I modellen föreslås följande: 

• ”praktisk assistans - Barnets behov för att navigera i ett nytt sammanhang här och nu möts upp. 

• terapeutisk omsorg - Genom att lyssna till barnets berättelse och hjälpa det att hantera svåra minnen 

kan barnet förena nuet med vad som varit innan.  

• socialt sammanhang - Ge barnet stöd till en omstart i en ny social kontext och hjälpa barnet att blicka 

mot framtiden ” . 

(Kohli, R 2007 i Socialstyrelsen 2013:12) 

Forskning visar att det är viktigt med ömsesidiga och långsiktiga vuxenkontakter för att få en 

god psykisk hälsa (Socialstyrelsen 2013). Trygghet och långsiktigt stöd ses också som 

skyddsfaktorer. En god identitet och självbild ses som två faktorer för att ungdomen ska må bra. 

Enligt en brittisk studie önskade de ensamkommande ungdomarna att de skulle ses som 

“vanliga” ungdomar snarare än tillhörandes en specifik kulturell grupp. De önskade i högre 

utsträckning kontakt med brittiska ungdomar än att bli hjälpta i kontakten med 

kulturgemenskaper från samma ursprungsland (Socialstyrelsen 2013:31). Socialstyrelsen sätter 

fingret på en paradox kring omhändertagandet av ensamkommande barn och unga; 

omhändertagandet kännetecknas av att det finns många vuxna som delar på ansvaret kring den 

unge samtidigt som en oro finns för att ingen tar det övergripande ansvaret, och att det 

därigenom finns en risk att den unge förblir ensam. Samverkan mellan myndigheter, att planera 

långsiktigt och utveckla vård och boende hör till de punkter som socialstyrelsen efterfrågar i sin 

rapport. Att utveckla skolans arbete med ensamkommande lyfts fram som ett särskilt viktigt 

utvecklingsområde (Socialstyrelsen 2013). 
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Röster från ensamkommande män. 

I avhandlingen Conditional Belonging -Listening to Unaccompanied Young Refugees’ Voices 

beskriver forskaren Ulrika Wernesjö hur komplex tillhörigheten som ensamkommande 

ungdomar skapar i Sverige kan vara. Ulrika Wernesjö beskriver de ensamkommande 

ungdomarnas sociala situation som till stor del villkorad. Denna villkorade tillhörighet avfärdas 

eller välkomnas av andra i samhället i relation till idéer om föreställd gemenskap på den plats de 

unga bor på (Wernesjö 2014). Ungdomarna som intervjuas i avhandlingen kämpar med att 

bemöta både föreställningar om ensamkommande ungdomar som offer och som förövare: 

”I suggest that to describe the young people’s position within or in relation to the imagined national community as 
conditional, sheds light on how they, when being positioned as strangers, need to deal with and negotiate raciali- 
zation (and how this it is created in intersections with gender and age). In that process they struggle with the 
discourses on unaccompanied refugee children as either vulnerable or bogus, which both contribute to the process of 
drawing a boundary between “us”, who belong, and “them”, who do not. In these processes of othering, 
unaccompanied refugee youth become devi- ant in relation to the Swedish imagined community and othered, both as 
children who are separated from their parents and as `immigrants`”. 

(Wernesjö 2014:73). 

Wernesjö beskriver utifrån ungdomarnas egna berättelser hur ensamkommande pojkar brottas 

med bilden av den ensamkommande pojken. En tydlig strategi som Wernesjö tydliggör är hur de 

distanserar sig till rasifierade schablonbilder av aggressiv maskulinitet parallellt med ett 

förnekande av sårbarhet som i de ungas upplevelse står i motsats till en egen agens (Wernesjö 

2014:73). 

Konstruktioner av etnicitet inom SIS särskilda ungdomshem 

Fil Dr. i etnicitet Sabine Gruber genomförde under åren 2010-2013 en studie kring 

konstruktioner av etnicitet och kön på SIS särskilda ungdomshem. Utifrån intervjuer och 

observationer synliggör Gruber hur etnicitet får en styrande roll när personal tolkar social 

interaktion på enheterna samt hur egenskaper knyts till etniska identiteter. Med en 

konstruktivistisk utgångspunkt visar Gruber hur etnicitet och kön är av central betydelse i 

institutionernas vardag. I det rika empiriska materialet synliggörs hur kön och etnicitet 

konstrueras i samförstånd snabbt och oreflekterat. Verksamheten är på så vis en del i 

reproducerandet av etniska och könade relationer (Gruber 2013:71). Institutionscheferna i 

Grubers material är stolta över att det finns en bred språkkompetens, samtidigt som samtliga 
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institutioner har som regel att bara prata svenska på avdelningarna. Rapporten problematiserar 

kulturkompetens och menar att personal med annan etnisk bakgrund än majoritetskulturen 

hamnar i svåra dilemman utifrån förväntningar på att kunna hantera vissa konflikter bättre. 

Dessutom förväntas anställda med särskild språkkompetens vara experter på vissa områden 

utifrån bakgrund (Gruber 2013:37). Detta sker samtidigt som att personalen med flerspråkig 

kompetens behöver hantera misstankar och upplevd utanförskap hos personalen med 

majoritetsspråk när de kommunicerar med en ungdom på dennes modersmål (Gruber 2013:42). 

Traumatisering och institutionsvård av ungdomar 

I SiS forskningsrapporten Traumatisering bland ungdomar med antisocial problematik- Resultat 

från en litteraturöversikt (2012) beskriver forskarna Caroline Björck och Lasse Jansson trauma 

och PTSD som vanligt förekommande bland ungdomar på institution. I en genomgång av 

ADADs uppgifter av ungdomars rapporterade upplevelse av våld framgår att 33 procent av 

ungdomarna har erfarenhet av fysisk misshandel, 35 procent rapporterar psykisk misshandel och 

6 procent har erfarenhet av sexuella övergrepp. Ungdomar som har en eller två föräldrar i 

utlandet har en förhöjd risk för traumatisering genom egna eller föräldrars krigserfarenheter. 

(Allmän SiS-rapport, 2010 i Jansson & Björck 2012:9). Studien har sin tyngdpunkt på 

sammanställning av internationell forskning kring posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) bland 

institutionsvårdade ungdomar (Jansson & Björck 2012:21). Forskningsgenomgången visar att en 

så hög andel som 70 -96 procent av institutionsvårdade ungdomar har varit utsatta för ett trauma 

(Jansson & Björck 2012:21). Symptom som tyder på komplex traumatisering uppstår vanligen 

efter trauman vid sexuella övergrepp, misshandel och bevittnat våld.  Rapporten lyfter upp 

forskning som problematiserar behandling av trauma inom institutionsvård. Enligt forskningen 

finns det en risk att själva institutionsvården förstärker ungdomens traumatisering: 

”Vidare kan institutionsvården bland annat också bemöta den unge med fysiskt våld, avskiljning, 
kroppsvisitering och kompromisslösa krav. Ett då aktiverat tillstånd av vaksamhet och rädsla innebär en 
ökad risk för att den unge agerar ut på institutionen med medföljande konflikter mellan honom själv, andra 
omhändertagna ungdomar och personal. Med detta riskerar en ond cirkel att skapas, där institutionsmiljön 
förstärker den traumatiserade ungdomens upplevelse av omgivningen som fientlig, hotfull och som något 
som leder till allvarlig stress” 

 (Kent, 2004 i Jansson & Björck 2012:9). 
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Ensamkommande barn: lagstiftning och riktlinjer  

FN:s barnrättskommitté har i sina allmänna kommentarer beskrivit riktlinjer för 

omhändertagandet av ensamkommande barn. Här lyfts fram att målet för omhändertagandet ska 

vara långsiktigt och främja en återförening mellan föräldrarna och barnet. Barnet ska beredas 

plats på boende och få tillgång till utbildning och vård under mottagningsprocessen. Staten ska 

skyndsamt utreda barnets ålder och asylskäl, och ej vägra barnet tillträde till statens territorium. I 

ett särskilt stycke lyfter kommittén fram ensamkommandes barns rätt att inte bli frihetsberövade: 

”Omsorg och boende för ensamkommande barn skall i princip aldrig innebära frihetsberövande” 

(Prop. 2005/06:46:12). Vidare gör man ett förtydligande om vilka skäl till frihetsberövanden som 

kan vara aktuella:  

”Ensamkommande barn skall inte frihetsberövas endast på grund av att de saknar tillstånd att befinna sig i 
landet. Om frihetsberövandet är nödvändigt av andra skäl skall det användas som en sista lösning och för 
kortast möjliga tid. Villkoren för frihetsberövandet skall anpassas till barnets bästa och utgöra snarare 
omhändertagande och omsorg än fängsligt förvar”.  

(Prop. 2005/06:46:12). 

I Europeiska unionens artikel 19 finns en föreskrivning om var ensamkommande ska bo under 

mottagningsprocessen där man tydliggör att släktingar och fosterfamilj är de placeringar som 

föredras. Om det inte går att tillgå en sådan placering skall ungdomen i tredje och fjärde hand 

placeras i en förläggning särskilt utformad för minderårig eller en annan typ av inkvartering som 

lämpar sig för underåriga (Prop. 2005/06:46:14). I regeringens preposition 2005/06:46  beskrivs 

socialtjänstens ansvar och befogenheter. Det är Socialtjänstens ansvar att se till att vården är av 

god kvalité och att de som ansvarar för vården har adekvat utbildning (2005/06:46:18-19). 

Genom lagen om särskild vår av unga (LVU) är det möjligt för socialnämnden att besluta om 

vård av den unga mot dennes vilja, så kallad tvångsvård. Orsaker för vård enligt LVU§ 2 

paragraf handlar om risker som den unga utsätts för av andra. Här kan det vara aktuellt med 

placeringar när det föreligger hot, misshandel eller kränkningar från släkt eller familj där 

ungdomen är placerad. Även fosterhem och särskilda boenden kan vara ett alternativ. LVU § 3 

reglerar situationer där risken kommer från ungdomen själv, så kallat ”eget beteende”:  

”Enligt 3 § samma lag skall vård också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende” 

 (Prop. 2005/06:46:19).  
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Vård kan även enligt LVU 3 § ges till den ungdom som fyllt arton men inte tjugo år om vården 

anses lämpligare än någon annan vård. LVU 6 § reglerar Socialtjänsten rätt att göra omedelbara 

omhändertagande av ungdomar under 20 år. Omhändertagande får ske när det är sannolikt att 

ungdomen kan beredas vård enligt denna lag. 

Handläggningen av ensamkommande barn är uppdelad mellan Migrationsverket och kommunen. 

Den 1 juli 2006 gjordes en lagändring för att på ett tydligare sätt särskilja omhändertagandet av 

ensamkommande barn från själva asylprocessen. Kommunerna har genom Socialtjänstlagen 

(2001:453) ett huvudansvar för omhändertagandet. Migrationsverket har ett övergripande ansvar 

som bland annat innebär att verket anvisar de ensamkommande barnen till kommuner där ett 

avtal finns tecknat. Migrationsverket ansvarar för asylprövningen, ett eventuellt återvändande 

och betalning för kommunernas insatser i form av boenden (Migrationsverket 2014:5). 

Migrationsverket har också hand om åldersbedömning, efterforskning kring barnets familj samt 

handläggning av ekonomiskt bistånd. Kommunen ansvarar för att barnets behov blir utredda, att 

barnet får tillgång till utbildning och har ett tillfredsställande boende. Det är också kommunens 

ansvar att integrera barnet i samhället om uppehållstillstånd beviljas (Migrationsverket 2014:13). 

Samtliga kommuner i Sverige kan vara ankomstkommuner. Efter en första vistelse i 

ankomstkommunen kan migrationsverket enligt 3 § i Lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. (LMA) anvisa barnet till en vistelsekommun (Migrationsverket 2014:15). 

På migrationsverkets hemsida redovisas aktuella regler och statistik för handläggningen av 

ensamkommande (Migrationsverket 2014:6-8). I en Powerpointpresentation riktad till 

kommunerna framgår att det under 2013 (fram till 29 oktober) var 3 060 ensamkommande barn 

som sökt asyl i Sverige (Migrationsverket 2014:6-8). Av alla inkomna ärenden beviljades 66 

procent , 15procent  fick avslag, 13procent  blev avskrivna och 6 procent  var så kallade 

Dublinärenden. Dublinärenden benämns de ärenden där ungdomen avvisats till första 

ankomstland i EU i enlighet med Dublinkonventionen (Migrationsverket 2014:12). 
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Kapitel 3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva de metodologiska överväganden som gjorts i denna studie 

samt beskriva tillvägagångsätt och hantering av empiriskt material. 

Val av utvärderingsmodell 

Lena Lindgren (2006) menar att mål och resultatutvärderingar traditionellt används inom 

förvaltning som ett medel för att utöva kontroll av verksamheten (Lindgren, 2006:41). Evert 

Vedung (2012) talar istället för att utvärderingar bör förstås som en tillbakablick av en pågående 

eller avslutad insats som möjliggör vidareutveckling (Vedung 2012:22). I detta fall har vi en 

verksamhet där insatsen är pågående. Eftersom behovet är att utreda hur man skulle kunna bli 

bättre på att tillmötesgå ett visst behov snarare än att utvärdera ett mål eller en insats, har jag valt 

bort mål och resultatmodellen som utredningsmetod. Jag har istället valt att göra en 

processutvärdering. Vedung använder begreppet kvalificerad uppföljning och processutvärdering 

som synonymer i beskrivningen av olika modeller för utvärdering (Vedung 2012:75). 

Kvalificerad utvärdering är hos Vedung en mål- och processmodell som bedömer alla led i 

implementeringsprocessen. Som Vedung påpekar, är en av huvudfunktionerna vid en utvärdering 

att genom tillbakablick möjliggöra en framåtblick. Framåtblicken skapar på så vis förutsättningar 

att föreslå vägledning för framtida praktiska avvägningar (Vedung 2012:33). 

Intressentutvärdering är en brukarstyrd processmodell där verksamhetens intressenter får vara 

kriterier för bedömningen av verksamheten. Intressentmodellen har sin styrka i att den lyfter 

fram användarnas och intressenternas bedömningar av hur arbetet utförs (Vedung 2012:131). 

Intressentmodellen är svår att använda fullt ut i denna utvärdering då det skulle behövas mer tid 

för att nå alla intressenter och brukare av utvärderingsobjektet, så som personal på 

migrationsverket, socialsekreterare, gode män och de placerade ungdomarna själva. 

Verksamheten som ska utvärderas har inte heller några tydliga och specifika mål för just denna 

klientgrupp, varvid en mål -och processmodell ej kan anses helt adekvat för att besvara 

beställarens frågor. I denna utvärdering kommer jag istället att använda mig av en syntes av båda 

dessa modeller. På så vis undkommer jag att bedöma verksamheten utifrån otydliga mål, 

samtidigt som att jag genom intervjuer och frågemetoder riktade till brukare och intressenter kan 

granska samtliga led av implementeringsprocessen. Nackdelen med en sådan syntes är att 

resultaten inte lika tydligt går att spåra till varken verksamhetens mål eller intressenternas 
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uppfattningar. Styrkan med intressentmodellen är att det i och med medarbetarnas medverkan i 

utvärderingsarbetet påbörjas en reflexiv process som kan förstås som en indirekt användning av 

utvärderingen (Vedung 2012:269). Intressenterna som utifrån tidsbegränsningar bedöms som 

möjliga att hämta information och kriterier från är ledning, (primär intressent och beställare av 

utvärdering) och personal på Bärby ungdomshem så som behandlingsassistenter, 

avdelningsföreståndare, behandlingssekreterare, psykologer och personal inom skola samt SiS 

centrala placeringsenhet. Mer om kriterier för bedömning beskrivs i nästa avsnitt. 

Tolkning och bedömning  

Bedömningen beskrivs av Vedung som ett avgörande moment i en god utvärdering. 

Bedömningen är den del som skapar själva utvärderingen. Denna värdering har som syfte att 

skilja ut det värdefulla från det värdelösa i utvärderingsobjektet (Vedung 2012:187). Vedung 

menar att bedömningen måste utgå från standards och kriterier. Bedömningskriterier kan vara 

hämtade utifrån s.k. deskriptiva kriterier, eller hämtas från utvärderarens erfarenhet (Vedung 

2012:188). I denna utvärdering sker bedömningen framförallt utifrån en deskriptiv ansats där 

kriterier och standards för bedömningen hämtas utifrån. Det kritiska förhållningsättet medför 

även ett visst mått av prespektiv bedömning utifrån utvärderarens egen bedömning (Vedung 

2012:188). I valda utvärderingsmodeller hämtas kriterier för bedömning av kvalité från 

intressenterna själva i detta fall personal och ledning. Rekommendationer och bedömning görs 

framförallt utifrån tidigare forskning och lagstiftning på området (Vedung 2012:188-191). I all 

bedömning sker även ett visst mått av tolkning. Forskaren och utvärderaren Hassan Husseini- 

Kaladjahi (2002) framhåller nödvändigheten i ett reflexivt tolkande i utvärderingsprocessen. 

Särskilt när ämnet kretsar kring omdebatterade frågor på IMER-området (Internationell 

migration och etniska relationer) är det av största vikt att inta ett kritiskt förhållningsätt till det 

empiriska materialet. Husseini-Kaladjahi menar att ett för ensidigt fokus på den explicita 

innebörden i materialet för med sig risken att forskaren går miste om implikationer som ligger 

gömda i materialet (Hosseini-Kaladjahi 2002:13). I nästa avsnitt beskrivs hur materialet för 

denna studie har hanterats.  
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Metodtriangulering  

Florian Kohlbacher (2006) förstår metodtriangulering som en forskningsprocess där flera 

metoder kan användas för att inhämta och analysera material under forskningsarbetet. För att nå 

en förståelse av ett komplext fenomen bör både kvalitativ och kvantitativ data användas och 

bearbetas. Genom en metodtriangulerande ansats kan sociala fenomen gestaltas och beskrivas 

med hela sin komplexitet (Kohlbacher 2006:23). Jag har i denna ansats utarbetat en modell för 

varje frågeställning för insamling av empiriskt material, bearbetning och bedömning.	   För att 

besvara frågeställningar och sätta resultaten i rätt sammanhang behövs en uppfattning om hur 

vanligt förekommande det är med placeringar av ensamkommande inom SiS. Här lämpar sig 

därför ett kvantitativt angreppsätt för att göra en sammanställning av placeringsomfånget 

(Esaiasson (RED)2007:262). Annika Lantz argumenterar för att öppna och riktat öppna 

intervjuer skapar en förståelse för informantens subjektiva förståelse av ett fenomen (Lantz, 

2010:30). Jag, liksom Lantz, gör bedömningen att den öppna modellen av intervju lämpar sig för 

studiens övriga frågor där syftet är att fördjupa en förståelse (Lantz 2010:35). För att komma i 

kontakt med personal att intervjua och för att få en bred bild över personalens erfarenheter 

samlas material in även via en webbenkät. Observationer görs för att aktivt iaktta och lyssna på 

hur någon framför en utsaga. De underlättar då forskaren vill ringa in strukturer eller processer 

som informanterna själva inte vill eller kan verbalisera (Esaiasson (RED) 2012:303). För denna 

utvärdering som framförallt kommer att luta sig på statistik och intervjuer med personal på 

institutionen blir observationer ett viktigt komplement för att kritiskt kunna granska och 

analysera det insamlade materialet. 	  

Tillvägagångssätt och arbetsföljd 

Jag har angripit det empiriska fältet genom att först utföra en kartläggning av placeringarna av 

ensamkommande ungdomar på Bärby. Utifrån denna kartläggning och i samspråk med ledningen 

sammanställde jag en webbenkät som ledningen skickade ut till personal. Därefter följde två 

dagars observation. Var av en var förlagd till skolan och en till en av avdelningarna. När enkäten 

hade legat ute en vecka och drygt två tredjedelar av svaren hade kommit in kontaktade jag 

personal för att boka tider för intervju. Kartläggningen har tagits fram under en relativt kort 

period. Materialet har inte bearbetats på någon grundligare nivå utan använts som en bakgrund 

för studien, bestående av beskrivande statistik (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 
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Genomen en sökning i KIA på händelsen "vård på låsbarenhet påbörjas" kartlades hur många 

ensamkommande ungdomar som placerats inom SiS ungdomshem Bärby. Sökningen 

genomförde i tre omgångar. Först mellan år 2011 och 2013 och sedan i två kompletterande 

sökningar för att inkludera placeringar under år 2010 och 2013. Totalt återfanns 950 träffar. 

Resultatet har granskats manuellt. Eftersom att det innan 2014 inte funnits någon särskild 

registrering vid ansökan om plats som talar om i fall det är en ensamkommande ungdom som är 

aktuell för placering finns en risk att inte alla ungdomar hittats i denna undersökning. Denna 

omständighet gör att kartläggningens resultat kan vara i underkant vad gäller antal inskrivna 

ensamkommande ungdomar.  Genom en första sortering markerades de ungdomar som saknade 

de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Efter denna genomgång har ytterligare granskning 

skett av alla ärenden i sökningen med utomeuropeiskt klingande namn. I vissa ärenden har det 

varit svårt att få fram information om ungdomens bakgrund. Vid ett par tillfällen har jag haft 

misstanke om att en person kan ha varit en ensamkommande pojke, men inte kunnat bekräfta 

detta genom uttrycklig information. I dessa fall har jag valt att inte ta med ärendet i 

undersökningen. Jag har framförallt koncentrerat mig på den information som finns under ärende 

i klientdiarium, på socialtjänstens ansökan om plats, samt vårdplan i KIA. När information 

saknats har jag gått vidare till andra textdokument som utredning och journal m.fl. 

Enkätens primära syfte var främst att få kontakt med personal att intervjua. Enkätens andra syfte 

var att hämta in kvantitativ och kvalitativ data från en bred grupp av anställda (Esaiasson 

2007:262). Enkäten bestod av 15 frågor där första delen var frågor kring den anställda med fasta 

svarsalternativ. Enkätens andra del var utformad med frågor kring gruppen ensamkommande 

ungdomar. Här fanns både frågor med konstruerade fasta svarsalternativ och öppna frågor med 

möjlighet att lämna längre svar (se bifogad bilaga). Utifrån enkätsvaren kunde jag välja 

intervjupersoner från ett brett spektrum av förhållningsätt till verksamheten. Jag har även strävat 

efter bredd vad gäller arbetsfunktioner, avdelningar, kön, ålder, etnisk bakgrund, och antal år 

som anställd bland intervjupersonerna. Totalt har 15 medarbetare vid SiS ungdomshem Bärby 

intervjuats på fem olika avdelningar samt i skola och bland administration. Intervjutiden har 

varierat mellan 35 och 90 minuter. Intervjuerna var semistrukturerade med teman skapade efter 

utvärderingens syfte och frågeställning samt mot en bakgrund av min kartläggning och enkätens 

resultat. Nio av dessa intervjuer transkriberades i sin helhet för kodning. Tabell över insamlat 

material finns som bilaga. 
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Kapitel 4. Resultat av kartläggning  

Resultatet presenteras tematiskt utifrån utvärderingens frågeställningar. Första delen av resultatet 

besvarar utredningsfråga 1: Hur omfattande är fenomenet placeringar av ensamkommande 

ungdomar på Bärby och vilka är de särskilda skäl och behov som föreligger placeringarna? 

I kommande stycke presenteras empiri från kartläggningen.  

Placeringar av ensamkommande ungdomar mellan januari 2010 och april 2014 

Totalt har 60 ärenden med ensamkommande ungdomar aktualiserats på SiS ungdomshem Bärby 

under perioden januari 2010 till april 2014. Utav dessa 60 ungdomar har 41 ungdomar (68 %) 

inget personnummer och är placerade under pågående asylprocess. Av de ensamkommande 

pojkarna har 19 ungdomar (32 %) avslutat sitt asylärende och har uppehållstillstånd i Sverige. 

Nio av ärendena har aktualiserats två gånger, totalt har alltså 51 individer varit inskrivna.  

Kartläggning: Figur1. Inskrivnings år 

Under perioden för kartläggningen syns en ökning av aktualiserade placeringar inom Bärby. 

Under 2010 placerades fjorton ungdomar medan det under första kvartalet år 2014 placerats sju 

ungdomar. Detta talar för att det har skett en fördubbling av placeringar av ensamkommande 

under en fyraårsperiod. För hela SiS verksamhet så var motsvarande siffra för 2013, räknat på 

ungdomar utan komplett personnummer 123 ensamkommande (SiS artikel 20140310). För första 

kvartalet 2014 placerades 33 pojkar och en flicka som Socialtjänsten angivit som 

ensamkommande (Mats Sonefors, utredningssekreterare SiS ). Utifrån placeringsansökningarna 

som socialtjänsten gör hos placeringsenheten går det att utläsa att LVU § 6 som reglerar 

omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år, är det vanligaste lagrummet för 

placeringar av ensamkommande. I kartläggningens nästa figur ser vi att Socialtjänstens 

framförallt efterfrågar akutplaceringar.  
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Kartläggning: Figur 2. Efterfrågad insats av socialtjänsten	  

Initialt har 54 ungdomar placerats i ett akut boende fyra ungdomar på utredningsplats och sex 

ungdomar på behandlingsplats. Socialtjänsten har framförallt efterfrågat avdelningsplatser för 

akutplaceringar. Om vi sedan går vidare och ser vart den största gruppen ensamkommande 

ungdomar varit placerade under vistelsetiden på Bärby så skiljer sig uppgifterna från den initiala 

önskan om plats. Klockbacka, som är en akut avdelning för särskilt utåtagerande ungdomar är 

den avdelning som tagit emot flest ensamkommande ungdomar. Akutavdelningen Tunet tar 

också emot en stor grupp. Höjden, som är en utredningsavdelning, står för 27 procent av 

omhändertagandet av de ensamkommande ungdomarna. Detta trots att endast fyra 

utredningsplatser efterfrågats initialt.  

Kartläggning: Figur 3. Placeringar på avdelningar inom Bärby 

De faktiska placeringarna skiljer sig från socialtjänstens initiala önskan om plats. Dessa siffror 

kan delvis förklaras med att SiS ungdomshem Bärby får placeringar anvisade till sig av 

placeringsenheten när det finn en tom plats. När ungdomen väl befinner sig inom institutionen 

kan verksamhetsledning tillsammans med socialtjänsten fatta beslut om att placera om 

ungdomen internt mellan avdelningarna.  
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Placeringarnas längd varierar. De korta placeringarna, som varar under en månads tid, hör till 

den största gruppen. Dock är det en relativt stor grupp, 28 procent som placerats tre till sex 

månader. Som figuren visar nedan sträcker sig även en anmärkningsvärt stor del av 

placeringarna (18%) över ett år. 

 
Kartläggning: Figur 4. Placeringens längd 

Kartläggningens resultat visar att majoriteten av de ensamkommande ungdomarna varit 

placerade på HVB-hem innan de placerats på Bärby. En grupp ungdomar kommer direkt från 

häktet vilket även kan innebära att de tidigare varit placerade på HVB hem. En grupp om fem 

ungdomar hade varit placerade i familjehem och en lika stor grupp fanns innan vistelsen på 

Bärby på ett annat ungdomshem i SiS regi. Uppgifterna om var ungdomen befann sig vid 

tillfället för ansökan om plats var av olika kvalité.  Här nedan följer en schematisk bild över var 

ungdomarna befann sig innan och vart ungdomen sedan blev utskriven till: 

 

 
Kartläggning: Figur 5. Ungdomens placering innan SiS ungdomshem Bärby 
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Kartläggning: Figur 6. Ensamkommande ungdom utskrivna till  

Efter vistelsen på Bärby skrivs majoriteten av de ensamkommande ungdomarna ut till ett annat 

SiS boende. Därefter följer HVB-hem, avvisning och avvikning. Endast fem ungdomar har 

efter en placering blivit utvisade. Informationen om vart ungdomarna har skrivits ut är delvis 

bristfällig därför kan resultatet inte anses vara exakta. Eftersom att en stor grupp av 

ungdomarna förblir placerade inom SiS även efter att de har blivit utskrivna från Bärby kan 

man tänka sig att den totala placeringstiden för ungdomen är längre än vad som framgår av 

denna kartläggning. I kartläggningen framgår att majoriteten av de ensamkommande 

ungdomarna kommer från Marocko, Algeriet och Afghanistan. Tillsammans rör det sig om 13 

nationaliteter. En ungdom har kategoriserats som statslös. Dessa siffror skiljer sig en aning från 

Migrationsverkets uppgifter om vilka nationaliteter som är de vanligaste inom hela gruppen 

ensamkommande i Sverige. 

Kartläggning: Figur7. Nationalitet 	  
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Den vanligaste orsaken som socialtjänsten anger för att placera en ungdom är hot om våld, våld 

och misshandel. Missbruk och risk för avvikelse. I den ansökan som socialtjänsten lämnar in till 

planeringsenheten kan flera av dessa alternativ vara ikryssade. I denna undersökning har alla 

kryss räknats ihop, och därför går det inte av denna bild att utläsa vilka kombinationer av orsaker 

och behov som är vanligast vid ansökan om plats. Vid en närmare granskning av varje ärende 

syns att vid nästan hälften av alla placeringar (43 procent) finns en uttalad psykiatrisk 

problematik. I hela 72 procent av alla ärenden finns en uttalad oro för att ungdomen ska avvika. I 

nästa kapitel redovisas personalens upplevelse av att arbeta med ungdomar där både psykiatrisk 

problematik och avvikningsrisk är hög. 

Utifrån socialtjänstens ansökan om plats uttalas placeringsorsaker samt särskild vårdbehov hos 

den unge beskrivna. De olika placeringsorsakerna och behoven anges av socialtjänsten när de 

önskar placera en ensamkommande ungdom på Bärby. En brist i denna kartläggning är att 

orsaker och behov är räknade var för sig. Det går alltså inte att utläsa vilka kombinationer av 

placeringsorsaker som är vanligast. Dock visar resultaten att den enskilt största orsaken är hot 

om våld och våld och misshandel. Risk för avvikelse hamnar på fjärde plats bland 

placeringsorsakerna. Vid 72 procent av inskrivningarna finns en oro för att ungdomen ska 

avvika inräknad som problembild och orsak till placering. Vid 42 procent av ärendena beskrivs 

en psykiatrisk problematik vid ansökan och inskrivning. Socialtjänstens vanligaste 

beskrivningar av placeringar presenteras i figuren nedan. 

Kartläggning: Figur 8. Orsaker till placering samt särskilda vårdbehov 
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Kapitel 5. Enkätundersökning angående arbetet med ensamkommande barn 

Under denna rubrik redovisas delar av enkätundersökningens resultat. I första stycket följer en 

diskussion om svarsfrekvens och bortfall. Därefter presenteras delar av resultaten tematiskt 

utifrån enkätens huvudfrågor. 

Respondenternas svarsfrekvens 

Utifrån utvärderingsuppdraget och frågeställningar konstruerades en webbenkät som gick ut till 

alla anställda vid SiS ungdomshem Bärby. Enkäten skickades ut på Bärby e-postlista som når 

350 mottagare. Listan gick ut till alla som varit anställda inom verksamheten, inklusive 

visstidsanställda och föräldralediga, med flera. Formellt har Bärby 140,9 tjänster varav 16,35 är 

nattjänster. Alltså är ca 162 personer tillsvidareanställda på SiS ungdomshem Bärby. Totalt 

svarade 85 personer. Räknat på antal tillsvidareanställda personer så finner vi en svarsfrekvens 

på 52 procent vilket måste anses som hög. Den relativt höga svarsfrekvensen talar för att 

personalens intresse och engagemang för utveckling i arbetet med ensamkommande är gediget.  

Enkätens resultat 

Enkätundersökning: Figur 1. Respondenternas arbetsfunktion 

Bland medarbetare som svarade på enkäten finns en representation inom alla arbetsfunktioner. 

Hälften av respondenterna har arbetet i verksamheten under mer än sju år. Åldersspridningen 

bland personalen är jämn och sträcker sig mellan 25- 65 år. Av de som svarat på enkäten är 31 
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procent kvinnor och 38 procent har en annan etnisk bakgrund än svensk. Vilka språkkompetenser 

som är representerade bland respondenterna illustreras i nästa figur.  

Enkätundersökning: Figur 2. Språkkompetenser hos respondenterna 

Ensamkommande ungdomar som kommer till Bärby är som framkommit tidigare inte en 

homogen grupp. De kommer från olika länder och har olika bakgrunder med sig. Att beskriva 

gruppen ensamkommande ungdomars behov eller särskilda problematik blir därför ett omöjligt 

uppdrag. Trots svårigheten i att definiera gruppen ensamkommandes behov så ställdes den 

frågan till personalen. I enkätundersökningen fanns en uttalad fråga om huruvida klientgruppen 

ensamkommande barns behov skiljer sig åt från verksamhetens övriga klientgrupper. På den 

frågan svarade majoriteten att behoven skiljer sig åt på följande vis: 

Enkätundersökning: Figur 3.Upplevelse av att behoven hos klientgruppen skiljer sig åt 
Frågans komplexitet syns genom att en stor grupp av respondenterna anger att skillnaden är 

större mellan individerna än mellan grupperna. På frågan om huruvida SiS är en bra plats för 
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ensamkommande ungdomar svarar 65 procent av respondenterna att placeringar inom SiS endast 

ska ske i undantagsfall, 21 procent av de anställda menar att verksamheten inte alls passar för 

gruppen ensamkommande, och 14 procent tycker att SiS verksamhet är en välfungerande 

verksamhet.  

Enkätundersökning: Figur 4. SiS särskilda ungdomshem som en bra verksamhet för ensamkommande 

I enkäten var det möjligt att lämna svar på frågan om vilka behov personalen har, och vilka 

resurser som önskas för att verksamheten ska kunna ta emot ensamkommande. I 

enkätundersökningen svarade 76 medarbetare att språk och kommunikation är ett dilemma som 

uppstår i arbetet med gruppen. Trauma relaterade problem uppgavs av 51 personer skapa etiska 

dilemman i vården.  

Enkätundersökning: Figur 5. Etiska dilemman	  

Särskilda dilemman i verksamheten är teman som utvecklas i utvärderingens nästa kapitel. 

Genom intervjuer med medarbetarna synliggörs komplexiteten i upplevda svårigheter. 
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Kapitel 6. Etiska dilemman som personalen lyfter 

I denna del kommer jag att besvara utvärderingens fråga 2: Vilka erfarenheter har de 

yrkesverksamma: vilka etiska och praktiska dilemman har aktualiserats i och med placeringarna? 

Materialet som presenteras i detta stycke är hämtat från enkätundersökningen, intervju med 

personal samt gjorda observationer på Bärby.  

Upplevelsen att ensamkommande ungdomar placeras på vaga grunder 

Under intervjuer med de anställda framträder en bild av att många av de ungdomar som placerats 

inom SiS ungdomshem Bärby har blivit det på relativt vaga grunder. Denna återkommande 

berättelse beskrivs i flera intervjuer. Jämförelsen görs med placeringsförfarande för ungdomar 

som är uppvuxna i Sverige. Personalen beskriver flera exempel där ungdomar utan en särskild 

grav problematik placerats på en låst avdelning utifrån relativt ringa förseelser. Situationen 

förklaras av medarbetarna delvis som en konsekvens av ett kommunalt mottagande som brister i 

sin förmåga att hantera ungdomarna. Det finns en medvetenhet kring socialtjänstens 

överbelastade arbetssituation. I intervjuer med personalen uttrycks en stark oro för ungdomarnas 

rättssäkerhet parallellt med en förståelse för socialtjänstens dilemma. Såhär resonerar en 

medarbetare: 
Medarbetare 6 - Och ett stort frågetecken generellt är hur man kan låsa in dessa personer på så vaga 
grunder som man faktiskt gör. 
J-Berätta. 
Medarbetare 6 - En "svensk" ungdom som begår två väskryckningar blir ju aldrig inlåst på en låst SiS 
avdelning. Men det är som att man inte vet vart man ska göra av dom- så man famlar i mörker, de kan inte 
vara på ett öppet HVB-hem, för det har inte fungerat... så nånstans är de svårplacerade, de här ungdomarna. 

(Intervju medarbetare 6) 

I intervjuerna artikuleras även en oro för de ensamkommande ungdomarna. En oro att de ska fara 

illa av en placering tillsammans med ungdomar som har en mer avancerad problematik. 

Personalen beskriver att de får in ungdomar som av socialtjänsten beskrivs som aggressiva och 

svårhanterliga men som inom SiS upplevs fungera bra i grupp utan större aggressions- eller 

missbruksproblematik. En medarbetare beskriver det som drastiskt att placera en 

ensamkommande pojke utan allvarlig problematik tillsammans med en klientgrupp med avsevärt 

grövre problematik: 
Medarbetare 2- Men det är lite väl drastiskt att bli inlåst inom SiS och vad ska man säga, nu låter det lite 
konstigt - och hopbuntad med ett gäng grava missbrukare. När pojken kanske har kastat en blomkruka i 
väggen när han blev arg på ett sånt här boende. 

(Intervju medarbetare 2) 
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Ensamkommande ungdomar är särskild utsatta då dom har en låg kännedom kring sina 

rättigheter i ett krångligt byråkratiskt system.  

I denna del av materialet riktas en kritik gentemot myndigheterna och då främst socialtjänstens 

hantering av vissa placeringar. I en intervju med två medarbetare uttrycks en oro för att de 

ensamkommande ungdomarnas rättsäkerhet är i gungning. Både socialtjänstens och 

förvaltningsrättens beslut ifrågasätts utifrån en upplevelse av diskriminering: 
"Medarbetare 7 - Jag tycker alltid att vi ska vara i absolut sista hand, när man har prövat allt och ingenting 
annat fungerat då ska man komma hit. 
J - Upplever du at det är så? 
Medarbetare 7 - Nej. 
J - Vad är det som händer? 
Medarbetare 7- Jag kan ju inte säga nån procent eller så men jag kan ju uppleva att flera av de 
ensamkommande har gjort mycket, mycket mindre saker för att komma hit än vad svensk födda ungdomar. 
Medarbetare 3 - (...)vi kan inte generalisera där heller för det finns vissa av de här killarna som har gjort 
ganska grova saker, men, vissa av de andra, av de... där blir det så att -okej hade Johan Andersson gjort 
samma saker, hade man låst in honom då? Tveksamt. 
Medarbetare 7- Och även om man hade låst in han, då hade inte förvaltningsrätten lagt LVU på han, för då 
hade de sagt att det här är för tunt." 
 

(Intervju medarbetare 7 & 3) 

Att inte ha ett gemensamt språk 

Många anser att avsaknaden av ett gemensamt språk är en svårighet i flera delar av 

omhändertagandet. Språkförbistringarna påverkar personalens möjligheter till ett gott 

omhändertagande, ungdomarnas rättsäkerhet, samt att risken ökar för att ungdomen bli ensam på 

avdelningen. Just ensamhet och utanförskap på avdelningen lyfts fram av intervjupersonerna som 

ett särskilt problem. I vissa fall finns en ungdom där som de ensamkommande kan prata med. 

Men ofta resulterar språkbristen i att ungdomen blir ensam och isolerad. Att inte kunna tala med 

en pojke som man upplever som ångestfull och i behov av känslomässig avlastning upplevs av 

många som frustrerande. I ett samtal med personal beskriver en medarbetare det som att det finns 

en generell rädsla för att närma sig de ungdomar som inte talar svenska. Personalen efterfrågar 

ett mer utvecklat förhållningsätt som möjliggör interaktion med ungdomar som personalen inte 

delar språk med. Språket tycks ha en psykologisk låsande funktion där kontakt, behandling och 

undervisning för de ensamkommande blir lidande av att personalen känner maktlöshet inför 

kommunikationsmöjligheterna.  
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En annan svårighet som personalen kopplar till språkbristen är att de märker att ungdomarna inte 

förstår och kan göra skillnad mellan de olika myndigheternas uppgifter och roller. Även här 

uttalas en oro kring ungdomarnas rättsäkerhet. De ensamkommande ungdomarna kan ha 

uppemot tre fyra aktiva processer med olika myndigheter. Det kan vara socialtjänstens 

vårdplaner, LVU-förhandlingar i förvaltningsrätten, brottsutredningar hos polis och ärenden i 

tingsrätten. Utöver dessa processer finns oftast en asylansökan hos migrationsverket som kan 

innefatta åldersprövning, asylutredning och eventuella överklaganden. Att inte dagligen ha 

tillgång till tolk skapar oro för att ungdomarnas rättsäkerhet inte kan uppfyllas. Att vid officiella 

möten använda tolk, ses som en viktig strategi för att nå ett rättssäkert omhändertagande. 

Avsaknaden av ett gemensamt språk påverkar inte bara kontakten mellan ungdom och personal 

eller ungdomar emellan. På en avdelning där man tidigare har haft en schemalagd 

programverksamhet med samtal i grupp har man fått ändra om i schemat och ta bort verksamhet. 

På en avdelning är vid undersökningstillfället fem av åtta ungdomar ensamkommande, vilket har 

gör att den samtalsbaserade gruppverksamheten, som till exempel sexualkunskap endast går att 

genomföra när personal som delar någon av pojkarnas hemspråk arbetar. 

Behandlingsverksamheten där stora delar av behandlingen är gruppbaserad beskrivs som särskilt 

svår när ungdomen inte talar svenska. En medarbetare beskriver dilemmat med att ungdomar 

utan språkkunskaper i svenska tvingas delta i gruppbehandling utan att förstå innehållet: 

Medarbetare 2- Han ville inte prata svenska, och jag försökte förklara för placeringsenheten ...och att först 
och främst är det bortkastade skattemedel att placera en ungdom där han inte kommer att förstå vad vi gör i 
verksamheten. Det är nästan som att göra våld på någon. Du ska tvinga honom in i en verksamhet där han 
ska sitta och delta i allting fast han förstår ingenting. Försök att lev dig in själv i det.  De sa, - du har helt 
rätt men vi kan inte göra nånting åt det. Om socialtjänsten har ansökt om plats.... vi är skyldiga att tilldela 
de här... placera och ni har en ledig plats. 

(Intervju medarbetare 2) 

Ungdomar med traumatiska erfarenheter 

En svårighet som lyfts fram av personalen är den bristande möjligheten att ge ett gott 

omhändertagande till ungdomar med traumatiska erfarenheter. I intervjuerna framstår 

traumarelaterade besvär och PTSD som den mest förekommande problematiken hos gruppen. En 

medarbetare svarar här på frågan vad för särskild problematik som ungdomarna har med sig när 

de kommer till Bärby: 
Medarbetare 6- Det är väldigt olika beroende på var de kommer ifrån, men genomgående för alla skulle jag 
säga att de har utsatts för nått slags trauma. 
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J- Hur märks det? 
Medarbetare 6 - Dels när men ser deras kroppar hur många ärr de har, många är ärrade, men också på deras 
sätt att iaktta omgivningen.  De har liksom ett vaksamt öga på ett sätt som man lärs sig lägga märke till. 
Och att man märker tillexempel om man smäller i en dörr då kan reaktionen bli -OH va! Det blir en väldigt 
kraftig reaktion. 
J- Skiljer de sig från de övriga ungdomarna? 
Medarbetare 6 - Nej, våra svenska ungdomar är också traumatiserade, fast på ett annat sätt. 

(Intervju medarbetare 6) 
 
Språk utgör även här en särskild sårbarhetsfaktor för denna grupp. Personalen beskriver att 

traumatiska erfarenheter är särskilt svår hanterliga för personalen när inget gemensamt språk 

finns att tillgå. Personalen efterfrågar mer kunskap kring trauma och PTDS. Fler 

behandlingsmetoder så som avslappning och stabiliserande samtal efterlyses också av 

personalen. I flera intervjuer beskrivs en frustration över att inte kunna dämpa den unges 

stresspåslag och ångest. En medarbetare beskriver hur ungdomar kan vakna på natten med 

ångestattacker och då inte kunna få något adekvat bemötande: 

 
Medarbetare 7- Jag skulle kunna säga att de har ett stresspåslag som de andra inte delar på samma sätt, de 
skulle ha mer kanske avslappning, den delen. Och så mer kunskaper om den processen som de sitter i... 
med Migrationsverket hur hela den delen ser ut med ansökningar, intervjuer hur lång tid det tar och så(…) 
Men framförallt trauma behandlingen, vi ser den och vi vet att det är väldigt viktigt, de har jätte jätte 
mycket de behöver lyfta. Det är många gånger på nätterna de är uppe och bankar och slår, visst det går 
alltid att komma upp och prata med personal men det är inte alltid så lätt att komma ut och prata med 
personal när den man vill komma ut och prata med inte förstår vad de säger. Så trauma behandling och 
stabiliserande samtal så som de har behov av. Det kan SiS inte erbjuda dem som det ser ut idag. 

(Intervju medarbetare 7) 

Ett flertal anställda beskriver en situation där de känner sig låsta i förhållande till socialtjänst och 

SiS placeringsenhet. De upplever sig bedriva vård som de själva inte uppfattar som etisk riktig. 

SiS omhändertagande av ensamkommande beskrivs som konstgjord andning för ett nationellt 

misslyckande av mottagandet av ensamkommande. En medarbetare reflekterar över etiska och 

moraliska aspekter i omhändertagandet: 
Medarbetare 2 –.Jag skulle säga att det är nästan kontraproduktivt att ha dem inlåsta här, när de egentligen 
är i behov av en helt annan typ av behandling.(...)Det är klart att det finns många dilemman... man kan ju 
nånstans också fundera på, är det är moraliskt och etiskt rätt att låsa in människor som är i behov av trauma 
bearbetning och låsa in dom på SiS? 

(Intervju medarbetare 2) 

I relation till ungdomarnas traumatiska erfarenheter aktualiseras i detta citat en oro för att 

placeringarna i sig är oetiska eller skadliga för ungdomens mående. I intervjuerna uppvisar 

personalen ett starkt engagemang för den nya målgruppen, men det finns en oro och osäkerhet 

kring att verksamheten inte har tillräckligt mycket kunskap för att ta emot ensamkommande med 

trauma. 
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Ålders- och mognadsnivå som inte upplevs adekvat  

Ett kontroversiellt dilemma som lyfts i såväl enkäten som i många av intervjuerna är att 

personalen upplever att denna grupp har en annan ålder- och mognadsnivå än vad som angivits i 

placeringsbeslutet. Kring denna problematik aktualiseras flera svårigheter som personalen brottas 

med. Dels för de ensamkommande ungdomarna men även för institutionens övriga målgrupp. De 

anställda önskar hålla sig utanför samtidigt som det finns en oro kring vad som händer inom 

ungdomsgruppen när åldersspridningen är så stor. I citatet nedan utvecklar en medarbetare den 

problematiken: 
Medarbetare 4- Ja dels så kommer de hit, de är ju 15 till 19 år här och så, det är ju det här som 
Migrationsverket har bestämt att dom är 16- 17, men det ser ju vem som helst att dom är ju inte det. Men de 
här är ju ingenting det finns bevis för men det ser ju alla. Till och med socialsekreterarna ser ju att de här 
killarna är äldre. Det är ju killar som är 23 till 27 och nästa äldre(...) 
 J - Vad händer i verksamheten när det är så? 
Medarbetare 4- Nej men det blir ju fel, det här är ju killar som är 15 till 19 år. Och så ska de sitta 
tillsammans med de här killarna? Det är ju inte det som är tanken riktigt, och de sitter ju själva och säger 
till oss att vi är ju mycket äldre.(...) I och med att de inte snackar samma språk...Så kan det, då blir det ju 
konstigt för då fattar de ingenting om man inte fattar någonting och är inträngd i ett hörn då är det risk att 
våldet kommer. Och en 23-åring eller 25-åring är betydligt mera våldsam än en 17-åring. 

(Intervju medarbetare 4) 
 

I intervjuerna framgår att personalen inte vill gå in i asylärendet, utan hålla sig utanför den 

information som ingår i ett pågående ärende. Samtidigt får de genom relationen till ungdomarna 

veta att uppgifterna kring ålder inte alltid stämmer. En annan sida av dilemmat blir därmed att 

personalen tvingas in i ett outtalat hemlighållande. Även inom utredningsarbetet har man 

funderingar kring vad en annan mognadsnivå får för konsekvenser i relationen mellan ungdom 

och institutionspersonal. Relationen till de ensamkommande ungdomarna karakteriseras av en 

syn på dem som mer självständiga, vuxna och villiga att på ett autonomt sätt organisera sin 

livssituation snarare än att ta emot vuxenstöd. Så här analyserar en medarbetare åldersskillnaden 

mellan denne och ungdomen: 
 

Medarbetare 8 - Och tillexempel personer som är... vi får ju ungdomar som ibland, man ser och upplever 
dem som mycket äldre än vad de egentligen är och då blir det ju...en vuxen person har ju,- tänker jag en 
annan integritet. Och har man en vuxen och inte barn...och man har som sagt mer integritet. Och då blir den 
här personen kanske mer irriterad och mer avigt inställd i att medverka..-. För vem är jag att sitta här och 
fråga alla de här frågorna när vi kanske egentligen, inte är jämngamla, men kanske mer jämngamla än vad 
det är i förhållandet vuxen och barn?                                                                         (Intervju medarbetare 8) 

I citatet liknas ungdomen vid en vuxen individ som har mer integritet och behöver ett bemötande 

präglat av mer ömsesidighet. 
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Ungdomar i asylprocess 

Att ta emot ungdomar under asylprocess ställer en rad särskilda krav på personalen på Bärby.  

Oron och stressen inför beslutet i asylärendet gör ungdomarna oroliga. Under process med 

asylärenden är ungdomarna försiktiga med att berätta personliga detaljer från sin historia och 

relationen mellan personal och ungdom känneteckens av en låg tillitsnivå. Personalen beskriver 

ungdomarna som mer rymningsbenägna och som att dessa har en särskilt hög stress och 

ångestnivå. Uppdraget från socialtjänsten uppfattas till stor del bestå i att hålla ungdomarna 

inlåsta och hindra dem från att avvika under placeringstiden. Så här uttrycker en medarbetare sig 

om saken: 
Medarbetare 5- En svårighet har ju varit att få iväg killarna härifrån, det är ju många gånger man har hört 
socialtjänsten säga - ja men den här killen kommer ju va hos er under hela asylprocessen. Det kanske är en 
kille som just rymt. Rymt är ju väldig väldigt vanligt. Rymt från dessa kommunala HVB hem och har 
provat flera alternativ. - Nu får han va kvar hos er tills fram tills dess att asylprocessen är färdig´. Det har 
jag hört vid upprepade tillfällen. Och det är ju bekymmersamt för att asylprocessen kan ju ta väldigt lång 
tid och om man dessutom räknar in överklagande tid och tid fram tills dess att ett ev. genomförande av 
avvisning kan göras... Det är ju jättelång tid, det blir ju en helt groteskt lång placering.  Och det är verkligen 
ett bekymmer. 
J- Uppfattar du att det på det viset används lite som en förvarsverksamhet? 
Medarbetare 5 - Ja absolut, ja uttryckligen. 

 (Intervju medarbetare 5) 

Personalens skildringar av uppdraget att ”förvara” ungdomar med rymningsrisk innehåller en 

komplexitet: I flera fall beskrivs ungdomar som att de mycket väl skulle klara av att vara 

placerade under öppnare former. Men Socialtjänsten väljer ändå att behålla en låst placering 

under hela asylprocessen. I andra situationer beskrivs vissa placeringar som extra problematiska 

just för att ungdomen har en så stark rymningsbenägenhet och inte klarar av en öppnare form av 

placering. Det finns också vittnesmål bland personalen som pekar på att de ensamkommande 

ungdomarna upplever sig satta i fängelse utan skäliga grunder när de bara har sökt asyl.  

Medarbetare 2- Många av de här killarna de ser ju inte det här som nån typ av hjälp, när de kommer hit så 
upplever de själva att de har blivit inlåsta att de har hamnat i fängelse här i Sverige, när de kommer hit och 
de blir inlåsta. Så om man går runt och väntar på asylprocessen inlåst i nånting som man själv definierar 
som fängelse ja då jag är tveksam, om jag ska vara ärlig det känns inte okej alls. Och då är frågan hur vi 
hjälper dem på andra sätt. 

(Intervju medarbetare 2) 
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Utredningsplaceringars särskilda problematik 

Grunden till en utredning består av beteende-observationer från avdelningen, ett 

psykologutlåtande om ca 10 -20 sidor som innefattar både kognitiva förmågor och psykisk hälsa 

samt pedagogutlåtanden och familje- och nätverksutlåtande om ungdomen. Utredningen är 

djupgående och tar ca åtta veckor att genomföra. Varje utredning kräver ca 25 procent av en 

heltid. Psykolog och pedagogutlåtande är formade utifrån standardiserade frågor som hamnar 

långt i från de ensamkommande ungdomarnas verklighet. Ett exempel som lyfts fram är frågor 

till det pedagogiska underlaget där utredarna tittar på inlärningsstil. Hur behöver ungdomen ha 

det i en inlärningsmiljö för att det ska fungera  

Personalen beskriver en situation där de upplever att socialtjänsten beställer utredningsplatser för 

att kunna förlänga en låst placering utan att man är särskilt intresserad av utredningens resultat. 

Akutplaceringar är begränsade till åtta veckor. Att beställa en utredning beskrivs av fler 

medarbetare som ett sätt att behålla ungdomen på den aktuella institutionen.  

En konsekvens av att personalen upplever att socialtjänsten beställer omotiverade utredningar 

blir att motivationen sänks i det aktuella arbetet. Personalen beskriver en situation där de själva 

har svårt att motivera varför de ska göra en utredning för en ungdom som de vet inte kommer att 

få någon användning av resultatet. Därtill uppstår svårigheter med att motivera ungdomen att 

delta i en utredning. Särskilt problematiskt bli det att utreda ungdomar som redan har fått avslag 

på asylärende och som väntar på att avvisning ska verkställas. 
Medarbetare 5- Och det där har vi flera gånger under förra året stött på, och det handlar om att, det här är 
mina tankar, de kan inte motivera en akut placering. För de ska egentligen inte vara mer än åtta veckor men 
man kan motivera inför sig själv och inför sociala nämnderna att placera ungdomen för utredning. För 
utredning är någonting positivt, då kan man sen matcha behov. Men det vansinniga är om ungdomen 
kanske redan har fått avslag och är i en överklagandeprocess eller om det till och med finns ett, vad säger 
man ett styrkt utvisningsbeslut och man vill ha utredning. Vad är tanken att man ska göra då? Utreda för att 
killen närsomhelst därefter ska deporteras tillbaka till sitt hemland? Det är bara slöseri och det är bara ett 
sätt att förlänga möjligheten att ha killen inlåst utan, utan egentligen några skäl. 

(Intervju medarbetare 5) 
 

Här återkommer resonemang om otydlighet kring placeringens egentliga grunder. I nästa stycke 

beskrivs svårigheter med utredningsmaterialet. 
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Dilemman med ADAD och andra mätinstrument 

En annan svårighet som personalen påtalar är hur mätinstrument och utredningsproceduren inte 

är anpassad efter denna målgrupp. Det finns ett tydligt eurocentriskt innehåll i 

utredningsproceduren och i ADAD intervjun. Frågorna och utformningen på både ADAD:s och 

SiS standardiserade utredningsförfarande har en tilltänkt ungdom som är uppvuxen i Sverige. 

Denna situation ställer till det för personalen som inte upplever sig ha redskap för att på ett 

korrekt sätt genomföra sitt arbete, men även för ungdomarna som ska utredas. Här uppstår en rad 

etiska dilemman. En konsekvens av att utredningsförfarandet inte är anpassat för klientgruppen 

är att resultaten riskerar att bli snedvridna. Att genomföra tester och utredningar när ungdomarna 

befinner sig under så stor psykisk press riskerar också att förvränga resultaten på kognitiva tester. 

Resultaten kan peka på en lägre förmåga än vad som skulle uppvisas vid en för ungdomen 

normalare livsomständighet. Här resonerar en medarbetare om problematiken: 
Medarbetare 1- så här, det jag känner är att det går inte riktigt att använda resultatet  till nånting.  För man 
vet inte vad som påverkar, om det är en flykting som har funnits i landet ett halvår eller nånting och det 
eventuellt finns traumatisering... det är ingen stabil situation och oro inför framtiden. Att genomföra 
kognitiva tester kanske faktiskt inte säger jättemycket om personens förmåga utan mer om dennas situation 

(Intervju medarbetare1) 
 

Personalen beskriver även en situation där själva utredningsarbetet blir tyngre både för personal 

och ungdom. De ensamkommande bär ofta med sig fler och svårare händelser i sin biografi i 

jämförelse med övriga klienter. Intervjun genomförs tillsammans med personal som kan 

översätta. Men när utredningssamtalet är klart finns det ingen beredskap för att hantera eller 

fånga upp ungdomens känslor som kan ha uppstått vid samtalet. En medarbetare berättar om 

svårigheter som uppstår: 

 
Medarbetare 9 - Och sen har du bakgrundsuppgifter som du frågar och bland annat så har du en fråga om 
hur många gånger du bytt bostad före 16 års ålder med eller utan din familj, och ställ den frågan till ett 
gatubarn som har gått på gatan sen dom är sex år och har inte svar. Var är din mamma född? Var är din 
pappa född? Lever din mamma? Lever din pappa? Är dom gifta? Vad har dom för utbildning? 

(Intervju medarbetare 9) 
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Kapitel 7. Gemensamma och särskiljande behov i relation till övrig klientgrupp 

I detta kapitel lyfts material fram för att besvara utvärderingens tredje fråga: Vilka delar av 

arbetet med ensamkommande ungdomar förenas i arbetet med institutionens övriga klienter och 

vilka delar behöver eventuellt särskiljas.  

 

I kapitlets fråga finns ett inbyggt antagande om att det ensamkommande och övriga klienter 

skulle vara två olika grupper. När begreppet ensamkommande som endast är en juridisk term 

används slarvigt finns en risk att vi konstruerar föreställningar om en specifik och särskiljande 

grupp med gemensamma erfarenheter och behov. En anställd resonerar i en intervju kring 

problemet att generalisera kring gruppen: 
Medarbetare1.(...)- det läggs liksom mycket i ordet ensamkommande flyktingbarn, eller ungdomar. Mycket 
förförståelse eller förutfattade meningar om vad det innebär.... och det är ju framförallt individer.... inte nån 
särskilt homogen grupp. Det är många länder och de har varit med om väldigt olika omständigheter. 
Mycket mer skilda omständigheter än de svenska ungdomar som vi har, eller de som är uppvuxna i Sverige. 
De har i alla fall haft hyfsat likartad skolgång och så .. så jag tänker att det är större skillnad mellan 
ensamkommande än mellan dom som inte är ensamkommande som finns hos SiS. 

(Intervju medarbetare1) 

I ett par av intervjuerna finns ett slentrianmässigt uppdelande i vi och dom som görs utifrån 

bland annat etniska och religiösa markörer. Här konstrueras inte alltid gränsen mellan det 

traditionella vi och dom paret ”svensk” och ”ickesvensk”. Gränsen har istället förskjutits till ”vi” 

som har växt upp i Sverige och ”de” som är asylsökande och inte har det. I denna särskiljande 

praktik finns också en användning av ett statiskt kulturbegrepp som förklarar varför ”dom” är 

annorlunda till skillnad från ”oss”. En medarbetare beskriver i en intervju hur denne ser på 

ungdomarnas specifika problematik utifrån en ide om ”deras kultur”: 

Medarbetare 4- Vi får ju dom som har våldtagit, knivhuggit, bråkat ställt till det på olika sätt. Som socialen 
inte klarar av, så lämpar man över dom här. Och här hamnar de i problem de blir oftast enskilt boende. De 
har en religion som inte överensstämmer alls med värderingar vi har i Sverige, här, och då har vi ett 
problem här. Språket... språk är makt så är det bara och de kan inte kommunicera, - de tror att vi vill dem 
illa därför smutsar dom ner sig. De vägrar att duscha, de smetar avföring på väggarna. Och ser själv... för 
att i deras lilla värld, där dom kommer ifrån då gör man det. Och varför gör man de? Ja det har dom berättat 
för mig, de gör det för att om de är tillräckligt smutsiga och äckliga där nere då kanske talibanerna låter 
dom vara ifred då blir dom inga såna här danspojkar. 

(Intervju medarbetare 4) 

I detta citat uttrycks en typ av generalisering som görs om de andre. Den andre beskrivs ha en 

annan religion och värderingar som inte passar här. Denna förklaringsmodell har en syn på kultur 
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som statisk och använder kultur som förklaringsmodell till varför det uppstår problem med 

ungdomen, men också varför problemen inte kan lösas på den aktuella avdelningen. Ungdomen 

beskrivs i citatet som en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Ändå konstrueras 

en förståelse av ungdomens beteende som del av " deras kultur" snarare än orsakat av 

övergreppen. Även om ungdomen själv har lämnat en förklaring till sitt beteende kopplad till 

övergreppen så tolkar personalen den som kulturspecifik. Konsekvensen av att särskilja 

ungdomarnas beteende utifrån kulturella normer blir hos intervjupersonen en idé om att 

omhändertagandet och bemötandet bara går att genomföra inom samma språkliga och kulturella 

kontext. Det finns inget entydigt svar på frågan om SiS verksamhet är passande för målgruppen 

ensamkommande ungdomar. En hög personaltäthet, ett professionellt förhållningsätt och strikta 

rutiner, tillgång till mat och boende är exempel på omständigheter som personalen också kan 

lyfta fram när de talar om Bärby som en bra plats för de ensamkommande. Ibland beskrivs de 

ensamkommande som mer tacksamma jämfört med den generella målgruppen. Utifrån 

observation och samtal med de anställda går det att teckna en bild av gemensamma svårigheter 

som personalen upplever i arbetet med gruppen ensamkommande. En medarbetare beskriver den 

gemensamma problembilden som att man just inte vet så mycket om gruppen: 

Medarbetare 2- Jag tycker att den är svårdefinierad, deras problembild. Den är svårdefinierad utifrån att de 
kommer med så mycket hemligheter. Det är liksom alltifrån deras ålder till deras ursprung till vilka städer 
de egentligen är ifrån, utifrån vilka länder de påstår att de är ifrån. Så det är egentligen jättesvårt att 
beskriva deras problembild.  

(Intervju medarbetare 2) 

I intervjuer med medarbetarna framgår det att det inom gruppen ensamkommande barn tycks 

vara flera som har en bakgrund där de levt på gatan utan stöd från vuxna. Personalen beskriver 

att ungdomarna trots många likheter med den övriga klientgruppen har särskiljande erfarenhet av 

en barndom som präglats av större fattigdom och utsatthet.  

Skolans arbete med ensamkommande ungdomar 

Bärbyskolan har i denna utvärdering inte granskats lika utförligt som vården. Det har inte skett 

någon kartläggning utifrån skolans dokumentationssystem eller djupintervjuer med lärare. 

Utvädringens resultat kan bara delvis belysa Bärbyskolans erfarenheter med ensamkommande. 

Under den här delen presenteras det material som framkommit under observationer i skola, 

intervjuer med personal och samtal med lärare. Varje morgon deltar en lärare på morgonmötet 
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för varje enskild avdelning för att förhöra sig om dagssituationen för varje avdelningsgrupp och 

en dag i veckan uppdateras alla individuella studiescheman efter behov och förmåga. Ungdomar 

som är skolpliktiga prioriteras framför de som är över sexton år gamla. Utbildningen ges utifrån 

SiS riktlinjer om 23 timmar undervisning i veckan i 16 ämnen. Om alla elever tackade jag till 

undervisningen skulle 23 timmar inte gå att erbjuda samtliga elever. Undervisningen sker dels 

helt individuellt- i mindre grupper samt större grupper med undervisning om fyra, fem elever åt 

gången. För de ungdomar som på grund av rymningsrisk inte får delta i undervisning i skolans 

lokaler försöker lärarna organiserar undervisning uppe på avdelningarna. Undervisningen med de 

ensamkommande ungdomarna kännetecknas till en hög grad av kreativitet och flexibilitet. 

Lärarna planerar lektioner utifrån ungdomarnas intresse. En av metoderna för att lyckas med 

undervisning är att lärarna praktisera ett relationsbaserat förhållningsätt. Under observationerna 

framgår att arbetet med att bygga en relation till ungdomen är viktig för att möjliggöra en 

undervisning trots språksvårigheter. En lärare beskriver arbetet improvisatorisk karaktär. Först 

försöker han få kontakt för att få information, sen börja undervisningen med ett intresse hos 

ungdomen. Ungdomarna upplevs behöva mer trygghet och tillit, läraren skildrar en 

gränsöverskridande lärarroll med orden ”man blir lite som en extra pappa”. Skolans förmåga att 

individanpassa undervisningen är en styrka. Den välutvecklade estetiska verksamheten med 

musikundervisning och bild har en stor potential att locka elever utan svenska som modersmål att 

delta i undervisning. De praktiska ämnena fordonsteknik och träslöjd har svårare att ta emot 

ensamkommande ungdomar då undervisningen kräver en del tekniska maskiner. Lärarna vågar 

av säkerhetsskäl inte låta ungdomar utan kunskaper i svenska bruka maskiner som kan vara 

farliga. Om styrkan är att undervisningen kan anpassas efter individens behov så är svagheten i 

undervisningen att lärarna har svårt att täcka upp undervisningstimmar för alla elever. På 

avdelningarna skapar situationen med få undervisningstimmar för de ensamkommande pojkarna 

frustration. I intervjuer med personal på avdelningarna uttrycks en kritik av att skolan satsar så 

mycket på kvalitativ undervisning när de upplever ett så stort behov av basala kunskaper. För en 

del ungdomar resulterar undervisningen i att bestå av en till två undervisningstimmar i veckan på 

en låst avdelning. Här efterfrågas mer undervisning i större grupper, även om det 

innehållsmässigt skulle innebära en kvalitetssänkning. I nästa stycke, sammanfattning och 

rekommendationer, behandlas möjliga sätt att hantera avvägningen kvalitet kontra större mängd 

undervisningstimmar. Ett försök att definiera gruppens gemensamma behov presenteras också. 
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Kapitel 8. Hur den bedrivna vården fungerar och vad som kan göras bättre 

Syftet med denna rapport är att kartlägga ensamkommandes behov, beskriva personalens 

erfarenheter, bedöma den bedrivna vården och föreslå rekommendationer. Denna rapport visar 

att gruppen ensamkommande ungdomar måste ses som en växande klientgrupp inom SiS. 

Antalet ensamkommande som har placerats inom verksamheten har stadigt ökat och personalen 

har redan gjort anpassningar till denna förändring på avdelningarna och inom skola. Resultaten 

av denna utvärdering bör förstås och tolkas i en bred kontext. Utifrån den teoretiska och 

metodologiska referensram som presenterats i detta arbete kommer jag att besvara 

utvärderingens fjärde fråga: hur den bedrivna vården av ensamkommande fungerar i 

verksamheten.  Frågan besvaras i en sammanfattning där jag riktar särskilt fokus på några teman 

som presenteras i nästa stycke. 

Sammanfattning och avslutande diskussion 

Vaga placeringar 

Personalens upplevelse av vaga placeringsgrunder för ensamkommande aktualiserar en oro som 

skyndsamt behöver utredas. Om det finns en risk för att ensamkommandes rättsäkerhet sätts ur 

spel vid socialtjänstens användning av placeringar på SiS så är det allvarligt. Inom ramen för 

denna utvärdering har dock ingen information hämtats från socialtjänstens sida. Tidigare studier 

har visat att socialsekreterare är en hårt belastad arbetsgrupp som arbetar under ansträngda 

förutsättningar (Socialutskottet 2009). Bristande resurser hos socialtjänsten kan ha en 

förklarande orsak till att det skett en ökning av placeringar av ensamkommande hos SiS. 

Tidigare utvärderingar pekar också på att det finns problem i det kommunala mottagandet. Dessa 

kan ha en påverkan på socialtjänstens placeringsförfarande (Socialstyrelsen 3013). Denna 

omständighet ligger utanför Bärbys ansvarsområde men har en stor påverkan på personalens 

motivation och arbete. Vården som helhet kan inte anses som välfungerande när så många 

anställda hyser tveksamheter kring placeringsgrunderna. 

Förskjutning från vård mot förvarsverksamhet  

I materialet syns en förskjutning i uppfattningen vad uppdraget att bereda vård för unga med 

rymningsrisk ska innehålla. SiS funktion som uppsamlingsplats för de ungdomar som är särskilt 
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vårdkrävande eller där kommunerna av olika skäl inte lyckas med sitt uppdrag måste här förstås 

och analyseras i större sammanhang och i relation till andra myndigheter. Här finns en rad frågor 

som behöver artikuleras och undersökas vidare. Vad blir konsekvensen av att SiS specialiserar 

sig på att ta hand om ensamkommande? En specialisering skulle kunna resultera i en praktisk 

förskjutning av ansvaret från kommunerna till SiS. En adekvat fråga blir följaktligen om denna 

utveckling riskerar att öka inlåsningen av ungdomar i asylprocess? Att socialtjänsten efterfrågar 

låsta placeringar för asylsökande ungdomar tyder också på en förändring i synen på 

ensamkommandes rättigheter. Det finns också tecken på att det sker en rollförskjutning eller 

sammanblandning när Socialtjänsten önskar låsta placeringar för att undvika rymningar under 

asylprocess. Denna förskjutning syns i att så många som 72 procent av de ensamkommande 

ungdomarna beskrivs som avvikningsbenägna under inskrivningsförfarandet hos SiS. Att 

personalen uppfattar sitt uppdrag att förhindra avvikningar indikerar även en förskjutning från 

vård till förvar. Att SiS personal förordar en mer sluten placering i närheten av en avvisning visar 

på samma sorts tendens.  

Klientgrupp som är i behov av traumabearbetning 

Gruppen ensamkommande barn har enligt forskningen en högre grad av PTSD och trauma 

relaterade problem (Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:95). Psykisk och fysisk ohälsa 

rapporteras också vara sämre för gruppen än för ungdomar i övrigt. Denna särskilda sårbarhet 

aktualiseras samtidigt som att bristande språk hos arbetsgruppen minskar ungdomens tillgång till 

känslomässig avlastning. På Bärby finns personal med hög professionalitet så som psykologer, 

socionomer, terapeuter m.fl. Personalen har en relativt bred kunskap kring trauma och PTDS och 

kan vid behov samtala med ungdomarna tillsammans med tolk. Tillgång till psykolog som talar 

ungdomens språk är obefintlig inom institutionen för närvarande. Att påbörja en 

traumabehandling och bearbetning i riktlinje med rekommendationer utifrån forskning har inte 

varit aktuellt (Wise och Burhorst 2007 i Brunnberg, Borg & Fridstöm 2011:95). Att vara i 

asylprocess, innebär en instabil livssituation vilket talar emot att genomföra en hel 

traumabehandling. Däremot vore det önskvärt att ungdomarna i större utsträckning får tillgång 

till stabiliserande samtal med psykolog både planerade och vid behov. SiS rapport om trauma 

pekar på möjligheten att arbeta med den första symptomstabiliserande traumabehandlingsfasen 

(Jansson & Björck 2012:7). Ett utökat samarbete med psykiatrin är också nödvändigt. 
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Ett åldersspann som växer med de ensamkommande ungdomarna 

Personalen upplever att de ensamkommande ofta har en ålder och mognadsnivå som inte 

överensstämmer med uppgiven ålder. I förhållande till denna problemställning artikuleras tre 

huvudsakliga orosmoment. 1) Ett allt för stort åldersspann inom ungdomsgrupperna medför en 

oro kring ökad maktasymmetri i gruppen, där de yngre pojkarna riskeras att utsättas av de äldre 

pojkarna. 2) Utredningar och tester som är normerade till en viss åldersgrupp riskerar att ge 

snedvridna resultat. 3) Äldre och mer självständiga ungdomar kräver ett annat bemötande 

kännetecknat av mer integritet och mindre uppfostrande karaktär. 

Risk för ensamhet och isolering 

Ensamhet och brist på positiva sociala kontakter bidrar till en särskild psykisk utsatthet hos 

gruppen. Den från början låsta miljön bidrar än mindre till att ungdomen får tillgång till positiva 

speglingsmöjligheter varvid en god självbild är svårare att upprätthålla (Socialstyrelsen 2013). 

Att ungdomarna befinner sig i Sverige utan familj gör att de i lägre grad får besök, telefonsamtal, 

post och annan kontakt med livet utanför institutionen. Utevistelser och hembesök är även här i 

mindre grad möjliga att genomföra. På så vis riskerar den låsta miljön att för de 

ensamkommande ungdomarna bli ännu mer isolerad och socialt fattig. Brister på positiva sociala 

kontakter hos ensamkommande ungdomar gör att de kan bli mer sårbara för identifiering med 

behandlingshemmets målgrupp. Delar av personalgruppen har ett starkt engagemang och visar 

upp en hög förmåga att knyta kontakt med ungdomarna. Ett delvis relationsbaserat arbetssätt 

bidrar till att skapa en miljö där ungdomen känner sig sedd och trygg. Att behålla kontakt med 

ungdomen och att samma personal ges möjlighet att följa ungdomen under hela placeringstiden 

är önskvärd (Socialstyrelsen 2013). 

Risker med eurocentriskt perspektiv samt instabil livssituation vid utredningar  

ADAD instrumentet och utredningsförfarandet vid särskilda ungdomshem är inte anpassat för 

ensamkommande ungdomar. Det eurocentriska förhållningsättet för med sig en risk för 

snedvridna resultat i bland annat kognitiva tester. Frågeställningar och syften med utredningarna 

för de ensamkommande upplevs som vaga av psykologerna. Vilket skapar en anledning att ställa 

frågan om utredningsförfarandet ligger i linje med etiska riktlinjer för psykologer (Sverne, 2007: 
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191-192). Här finns det anledning till att fundera kring lämplighet att ta emot ungdomar i 

asylprocess på utredningsavdelningar, något som jag återkommer till i avsnittet för 

rekommendationer.  

Behov av kunskap och fortbildning  

Denna rapport visar att utbildningsinsatser kring ensamkommande flyktingbarns särskilda 

utsatthet och behov är önskvärda och efterfrågade för all personal.  Kunskapsgenomgången visar 

att ungdomar hanterar trauma, stress och konfliktrelaterad utsatthet genom copingstrategier, 

sociala relationer och religiös tro.  Kunskap om bland annat copingstrategier är viktig att 

förmedla till personalen för att de ska kunna ge ett kontextuellt bemötande och inte missta 

copingstrategierna som trots. Utbildningen bör ta upp information kring gruppen som helhet, 

t.ex. trauma, PTSD, behandlingsinsatser men även kunskap om asylprocessen (Socialstyrelsen 

2013). Utbildning för skolpersonal med specifik kunskap om hur till exempel PTSD "stör" 

inlärning och koncentration. Svenska som andra språk hör till de kompetensområden som lärarna 

efterfrågar som fortbildning. 

Att dela ett gemensamt språk 

Att ha ett gemensamt språk och dela kulturell bakgrund med personal och ungdomar är inom 

forskningen en visad framgångsfaktor för ungdomarnas välbefinnande (Brunnberg, Borg och 

Fridstöm2011:123). Bärby har med sin personalstyrka med stark språkkompetens stora 

förutsättningar att lyckas med ett gott omhändertagande. Denna utvärdering har dock inte 

fokuserat på hur språkkompetens som resurs förvaltas inom Bärby. Under intervjuer och 

observationer har flera goda exempel synts på hur etnicitet och språk används som tryggande och 

relationsbyggande verktyg.  När det gäller att lyfta fram personal med språkkompetenser och 

gemensam kulturell bakgrund som ungdomarna, är det viktigt att ha ett reflexivt förhållningsätt 

till iden om kulturell kompetens. Som Grubers forskning visar finns det en tendens att utifrån en 

idé om kulturkompetens sätts orimliga förväntningar och krav på personalen att hantera en viss 

specifik problematik (Gruber 2013:37). Att dela språk och kulturell bakgrund ska ses som en 

trygghetsskapande och existentiell funktion. Att ha en gemensam språk-och kulturell bakgrund 

skall inte tas som garanti för förståelse och kompetens kring ensamkommandes situation och 

problematik. Att ge ungdomarna förutsättningar att bli förstådda sedda och att kunna uttrycka sig 
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är däremot en förutsättning för ett kompetent bemötande. Studien har inte heller kartlagt hur 

välutvecklat användandet av tolk är i verksamheten. Att tillkallande av tolk ses som en självklar 

och viktig rättighet i samband med möten och utredningar tycks vara en väl utbredd uppfattning 

bland personalen. 

En heterogen grupp med ett gemensamt behov av särskilt bemötande 

I denna rapport har jag visat att behoven och förutsättningarna kring placeringar av 

ensamkommande ungdomar skiljer sig åt från individ till individ. Inom SiS finns en gemensam 

förståelse av behovet att få vård som riktas mot specifika klientgrupper. Den här rapporten vill 

jag undvika att peka ut gruppen ensamkommande flyktingbarn som en homogen grupp med 

gemensamma erfarenheter. Men utifrån rapportens resultat går det ändå att argumentera för ett 

behov av ett specifikt bemötande av gruppen. Tidigare forskning talar för att en rad punkter och 

kunskaper är specifikt viktiga i omhändertagandet av ensamkommande ungdomar 

(Socialstyrelsen 2013:16). Behov av förstärkt undervisning, tillgång till psykolog samt mer 

organiserad samhällsorientering är exempel på behov som förenar gruppen (Brunnberg, Borg och 

Fridstöm2011:122-124). Dessa behov bör vara lättare att tillgodose om man omorganiserar 

arbetet med ensamkommande ungdomar. Jag återkommer till denna fundering i avsnittet för 

rekommendationer.  

Rekommendationer - vad kan göras bättre 

Denna rapport har sammanfattat en rad erfarenheter och dilemman som uppstått i arbetet med 

ensamkommande ungdomar. Under detta avsnitt kommer jag att beskriva de rekommendationer 

som kan riktas till verksamheten för att utveckla detta viktiga arbete. Rekommendationerna delas 

upp på tre nivåer och riktar sig till vården på avdelningarna, skola samt SiS centrala 

huvudkontor. Rekommendationerna som görs i anslutning till denna utvärdering bör ses som 

förslag och möjliga ingångar till att fortsätta SiS utvecklingsarbete med gruppen 

ensamkommande ungdomar. Rekommendationerna är formade utifrån det empiriska materialet, 

tidigare forskning och även i hög grad personalens önskningar om utveckling. 
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Rekommendationer på institutionsnivå: Bärbys avdelningar 

• För att tillmötesgå de ensamkommande ungdomarnas behov skulle inrättandet av en 

särskilt anpassad akutavdelning med möjlighet till förlängd placering inom en egen 

vårdkedja vara en framkomlig väg. Avdelningens arbete skulle även gynnas av att ha 

personal med extra språkkunskaper och traumakompetens. Att knyta en psykolog till 

avdelningen och schemalägga stabiliserande samtal är också ett sätt att tillmötesgå 

behovet.  

• För att komma runt problematiken med att göra utvärderingar för ungdomar som är i 

asylprocess bör Bärby inte ta emot dessa ungdomar på utredningsplatser. En framkomlig 

väg skulle kunna vara att istället bereda plats på en särskilt anpassad avdelning för 

ensamkommande. 

• För att främja sociala kontakter och kännedom om det svenska samhället kunde en 

förstärkt tillgång till utevistelser ses som något positivt. Att möjliggöra vistelse utanför 

låst avdelning med extra samhällsträning skulle kunna vara en värdefull 

samhällsorienterade insats. 

• För att stödja den unga i att orientera sig i förhållande till olika myndigheter och dess 

uppgifter skulle en åtgärd skulle kunna vara att ta fram välkomstfoldrar och 

instruktionsfilm kring avdelningen, ungdomens rättigheter och skyldigheter under 

vistelsetiden på flera språk. 

• För att tillmötesgå personalens behov av utökad kunskap behöver utbildning erbjudas 

med ett särskilt fokus på trauma och stabiliserande tekniker, praktisk vägledning i 

bemötande och behandling utifrån ett icke språkligt perspektiv. 

• Ett viktigt fortlöpande arbete skulle kunna vara att erbjuda personal regelbunden intern 

och extern handledning. 

• När det gäller anställningar är det viktigt att anställa personal med relevant 

språkkompetens, kompetens inom trauma/PTSD och omhändertagande av 

ensamkommande. 

Rekommendationer på institutionsnivå: Skola och undervisning 

• För att utveckla lärarnas förmåga att tillhandahålla undervisning för samtliga elever 

kunde en utbildningsinsats kring svenska som andra språk vara en förtjänst för lärarna.  
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• Ytterligare exempel för att tillgängliggöra utbildningen skulle kunna vara att ta fram 

handlingsplan för ungdomar som inte får lämna avdelningen och erbjuda undervisning i 

större grupper för de ungdomar som inte bedöms som särskilt utåtagerande. 

• För att inkludera gruppen ensamkommande i all undervisning så som slöjd och 

fordonsteknik bör det undersökas om behandlingsassistenter med särskild 

språkkompetens kan vara med i undervisningen som extra resurs för läraren. 

• Ytterligare en viktigare lärdom är att ta språkkunskaper i beaktning vid nyanställning.  

Rekommendationer till SiS centrala nivå: planeringsenhet och huvudkontor 

• För att tillmötesgå behovet av informationsmaterial på flera språk föreslås att SiS centralt 

tar fram informationsmaterial i text ljud och bild som beskriver SiS verksamhet och roll i 

relation till övriga myndigheter.  

• De tveksamheter personalen lyfter kring att göra utredningar av ensamkommande barn 

föranleder en rekommendation att inte anvisa placeringar på behandlings- och 

utredningsavdelningar.  

• För att komma förbi problematiken med eurocentriskt utformade utredningsverktyg bör 

SiS ge ett forskningsuppdrag för att utarbeta ett tilläggskapitel i ADAD. Ett sådant kapitel 

bör innehålla frågor som behandlar, upplevelse av krig, flykt, vägen till Europa m.m. 

• För att på bästa möjliga sätt bereda vård för gruppen ensamkommande behöver 

möjligheten att ge två till tre institutioner ett särskilt ansvar för gruppen ensamkommande 

inom SiS utredas. 

• Ett sätt att öka och sprida kunskapen inom SiS är att arrangera regelbundna 

nätverksträffar för de institutioner som tar emot flest ensamkommande ungdomar. Detta 

för att på ett tidigt stadium upprätthålla och utveckla kompetens kring klientgruppen. 

• Denna utvärdering är liten till sin omfattning och väcker fler frågor än den förmår ge svar 

på. Därför är den främsta rekommendationen att SiS bör initiera ett forskningsprojekt för 

att kartlägga och utvärdera omhändertagandet av ensamkommande ungdomar inom SiS. 

En juridisk översyn av LVU framställan och domar i förvaltningsrätten vore även 

önskvärt för framtiden. 
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Intervjuer/ personlig kommunikation 
Gruppintervju med ledningsgruppen 2014-02-17 SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 1. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 2. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 3. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 4. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 5. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 6. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 7. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 8. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Intervju medarbetare 9. April 2014. SiS ungdomshem Bärby 
Mail: Mats Sonefors. Utredningssekreterare. Statens institutionsstyrelse. 16 maj 2014 
 
Bilaga 1.tabell över empiriskt material 
Insamlingsmetod/hur Del av verksamhet/vad Antal Tidsperiod  

Kartläggning Textdokumentation i KIA sökning 
på vård på låsbar enhet påbörjas 

60 av 950 
träffar 

2010-2014 

Webbenkät Sänd till samtliga anställda  85 svar 52% 
svarsfrekvens 

Två veckor 

Intervju Ledning 3 35-90 minuter 

Intervju Behandlingssekreterare/ 
behandlingsassistenter 

4 35-70 minuter 

Intervju Avdelningsföreståndare 3 35-90 minuter 

Intervju Psykolog, skol- och administrativ 
personal 

5 35-90 minuter 

Observationer Skola samt APT i skola I dag 8.30-16.00 

Observation Avdelning samt avskiljning 1dag  10.30-17.00 
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Bilaga 2. Intervjuguide till anställda på Bärby 

1. Om anställningen/personen 

Hur länge har du arbetet i verksamheten, vilken typ av tjänst har du? Vilken typ av utbildning 
mm andra yrkeserfarenheter? 

Hur stor del av ditt arbete är med ensamkommande barn? Hur många ensamkommande 
flyktingbarn placeras här?  

2. Om ungdomarnas problematik 

Vilken problematik hade ungdomarna med sig när de kom till Bärby?  

Vilka delar av arbetet med ensamkommande ungdomar förenas i arbetet med institutionens 
övriga klienter? 

3. Om själva omhändertagandet på Bärby 

Vilka delar av verksamheten är mer problematisk och behöver eventuellt särskiljas? 

Vilka etiska och praktiska dilemman har aktualisera under placeringen?(Boende, inskrivning, 
permissioner, skola, vård,  psykolog mm?) 

Hur skulle du beskriva skillnaden i arbetet mellan ensamkommande med eller utan 
personnummer? 

4. Om personalens resurser och förslag 

Hur ser personalens erfarenheter och kompetenser ut? 

Har du förslag på förbättringar och resurser som personalen behöver? 

Har du förslag eller rekommendationer gällande omhändertagandet av ensamdomare på Bärby? 

(Skola, vård, boende, kontakt med migrationsverk och Socialtjänsten?) 
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Bilaga 3. Enkät till personalen på Bärby ungdomshem 

Enkätundersökning angående arbetet med ensamkommandebarn. 
Tack för att du tar dig tid! Syftet med denna enkät är att kartlägga kompetens och erfarenheter av 
att arbeta med ensamkommandebarn. Denna enkät är en liten del av en större utvärdering om hur 
arbetet med ensamkommandebarn ska kunna utvecklas inom verksamheten. Utifrån denna enkät 
önskar jag att komma i kontakt med personal som kan tänka sig att vara med i en intervju för att 
samla och kartlägga kompetensen och erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn inom 
SiS.  

1. Är du kvinna eller man?   

☐Kvinna 
☐Man 
 
2. Hur gammal är du?   
☐25-30 
☐31-40 
☐41-50 
☐51+ 
 
 3. Hur länge har du arbetat inom verksamheten?   
☐Mindre än ett år 
☐1-3 år 
☐4-7 år 
☐Mer än 7 år 
 
4. Hur ser din tjänst ut?   
☐Heltid 100% 
☐Deltid 75-85 % 
☐Halvtid 50% 
☐Vikarie mer än halvtid 
☐Vikarie mindre än halvtid 
 
5. Har du en annan etnisk bakgrund än svensk och flera språkkompetenser?  Om ja, 
beskriv gärna dina språkkunskaper i rutan nedanför.   
 
6. Vilken är din arbetsfunktion?   
☐Administrativ personal 
☐Lärare 
☐Behandlingssekreterare 
☐Behandlings assistent 
☐Sjuksköterska 
☐Avdelningsföreståndare 
☐Ledning 
☐Psykolog 
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 7. Har du erfarenheter av arbete med ensamkommande barn från någon annan 
verksamhet/arbetsplats   
☐Ja 
☐Nej 
 8. Hur mycket kontakt har du haft med klientgruppen ensamkommandebarn i dina 
vardagliga arbetsuppgifter?   
☐Ingen direkt kontakt med gruppen 
☐Ganska lite kontakt 
☐Ganska mycket kontakt 
☐Daglig kontakt, gruppen är en väsentlig del av mitt arbete 
 
9. Upplever du att klientgruppen ensamkommande barns behov skiljer sig åt från 
verksamhetens övriga klientgrupper?   
☐Nej det är i stort sett samma problematik mellan grupperna 
☐Ja situationen skiljer sig åt, vilket gör det svårare att arbeta med grupperna ihop 
☐Problematiken skiljer sig mer mellan individ till individ än mellan grupperna helhet 
☐Skillnaden ligger framförallt i huruvida ungdomen är inskriven på grund av missbruk eller ej 
 
10. Vilka särskilda dilemman uppstår i relation till klientgruppen?   
Här går det bra att fylla i flera alternativ   
☐Frågor kring asylprocessen 
☐Traumarelaterade problem hos ungdomarna 
☐Ungdomarna har en annan ålder/mognadsnivå än resterande klientgrupp 
☐Svårt med kommunikationen pga. av bristfälliga språkkunskaper 
☐Etiska dilemman som finns i handläggning och organisation 
☐Samordningsproblem med övriga yrkesverksamma runt ungdomen 
 
11. Har du flera exempel på särskilda dilemman?  Beskriv gärna vad som är svårt eller 
komplext i arbetet med just ensamkommande.     
 
12. Uppfattar du att SiS särskilda ungdomshem är en verksamhet där en ensamkommande 
barn bör placeras   
☐Nej verksamheten passar inte för ensamkommande 
☐Delvis ja, men endast i undantagsfall 
☐Ja SiS särskilda ungdomshem är en bra institution för de ensamkommande barn som har 
placerats här 
 13. Vad behöver personalen för stöd och extra resurser för att kunna utveckla arbetet med 
klientgruppen?    

 14. Har du förslag på förbättringar i arbetet med ensamkommande inom verksamheten? 
 Ge gärna förslag på områden som behöver utvecklas eller konkreta förslag 

15. Har du möjlighet att delta i en intervju angående arbetet med ensamkommande barn 
på Bärby? Lämna gärna din mail eller telefonnummer i rutan nedan så kontaktar jag dig för en 
intervju. 
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